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CONTEXTUALIZAÇÃO  
DA ESCOLA
A Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas – FGV EBAPE – é uma instituição 
de ensino superior particular, com sede na cidade do Rio de Janeiro, mantida pela Fundação 
Getulio Vargas, organização de direito privado sem fins lucrativos. 

Os programas da FGV EBAPE se enquadram na área das Ciências Sociais Aplicadas, atuando 
especificamente na área da Administração, oferecendo Cursos de Graduação (Bacharelado em 
Administração, na modalidade presencial, cursos de Graduação Tecnológica (Curso Superior 
de Tecnologia em Processos Gerenciais, Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, 
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial, Curso Superior de Tecnologia em Gestão 
Financeira, Curso Superior de Tecnologia em Marketing, todos na modalidade a distância, 
com polos em cinco regiões do país). No Programa de Pós-Graduação stricto sensu, a Escola 
oferta o Mestrado e o Doutorado Acadêmico em Administração, o Mestrado Profissional em 
Administração Pública e o Mestrado Profissional Executivo em Gestão Empresarial.

No que concerne a sua governança, respeitados os limites estabelecidos no Estatuto da 
Fundação Getulio Vargas e no Regimento da FGV EBAPE, compete precipuamente à 
Mantenedora promover os meios adequados de funcionamento das atividades da Escola, 
colocando-lhe à disposição os bens móveis e imóveis de seu patrimônio, ou de terceiros 
a ela cedidos, assegurando-lhe suficientes recursos financeiros para cumprir seu plano 
estratégico. A Mantenedora é responsável perante as autoridades públicas e o público em 
geral pela Mantida, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias a seu bom funcionamento. 
A aplicação dos recursos financeiros, no que concerne aos programas de ensino, pesquisa e 

extensão, se dá de forma harmônica com as políticas para esses fins, estabelecidas neste 
PDI e no PPI da Escola.



A FGV EBAPE possui, em relação a sua Mantenedora, plena autonomia acadêmica, a qual se 
reflete na liberdade de planejar, implementar e avaliar seus programas de ensino, pesquisa 
e extensão. Essa autonomia também se manifesta em sua organização administrativa e nos 
processos decisórios, tendo seus órgãos colegiados autoridade para discutir e influenciar as 
questões táticas e estratégicas da vida acadêmica da Escola. 

BREVE  
HISTÓRICO
Criada em abril de 1952, com o apoio das Nações Unidas, a Escola Brasileira de Administração 
Pública – EBAP, inicialmente dedicada ao aperfeiçoamento de profissionais do setor público 
brasileiro, teve um papel pioneiro no ensino superior ao instituir o primeiro curso de graduação 
em Administração Pública do país.

Em 1967, criou o programa de Mestrado em Administração Pública, titulando e qualificando 
profissionais para atuar na administração direta e indireta em empresas estatais e em grandes 
empresas do setor privado. Nos anos 70, por meio da criação de Cursos de Pós-Graduação 
lato sensu, fomentou o assessoramento à formulação de políticas públicas, de modo a atender 
à crescente demanda de técnicos e gerentes públicos e empresariais. 

Em 1967 iniciou-se a primeira turma do Mestrado Acadêmico, e em 1997 a do Doutorado, 
atualmente avaliados com conceito 6 pela CAPES.

Nos anos 80, promoveu intensa reestruturação organizacional e acadêmica, extinguindo a 
graduação e concentrando suas atividades e seus recursos nos programas de Pós-Graduação. 
Em 2001, em parceria com as outras Escolas da FGV, incrementou a oferta dos Cursos de 
Pós-Graduação lato sensu, sob a coordenação executiva do Instituto de Desenvolvimento 
Educacional (IDE) da FGV, disseminando a formação especializada de gestores e contribuindo, 
consequentemente, para o desenvolvimento do país.

O Mestrado Executivo em Gestão Empresarial teve sua primeira turma em 1999, tendo mantido 
conceito 5 nas últimas avaliações da CAPES.

Em 2002, com base em nova reestruturação acadêmica, passou a chamar-se Escola Brasileira 
de Administração Pública e de Empresas (FGV EBAPE), obtendo autorização para reativar a 
oferta de Curso de Administração (Portaria nº 580 de 28/03/2001), confirmando sua atuação 
no setor privado e fortalecendo seu compromisso com a formação de profissionais em nível 
de graduação. 

Em 2003, obteve credenciamento para a oferta de Curso de Pós-Graduação lato sensu na 
modalidade a distância (Portaria nº 3.661 de 05/12/2003). Em dezembro de 2007, obteve 
o primeiro credenciamento, dos cinco hoje em vigor, para oferta de Cursos Superiores de 
Tecnologia na modalidade a distância (Portaria nº 1.231), iniciativa que tem contribuído para 
a socialização do conhecimento por meio da ampliação da abrangência geográfica na oferta 
de ensino superior de qualidade a todos os brasileiros, em consonância com as políticas 
educacionais do Governo Federal. 

Em 2011, obteve aprovação da CAPES para a oferta do Mestrado Profissional em Administração 
Pública, tendo início a sua primeira turma em 2012. 
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Em 2013, obteve o reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais. 
Em 2014, foram reconhecidos os demais Cursos Superiores de Tecnologia a distância da Escola 
(Vide no ANEXO I os atos regulatórios).

Os programas da FGV EBAPE estão entre as posições de liderança nos rankings do MEC e da 
CAPES. O Bacharelado em Administração, presencial, obteve conceito 5 (ENADE), figurando 
em 1º lugar no Rio de Janeiro e ocupando a 29º posição entre os 7.228 cursos avaliados em 
2012 em todo o Brasil. O Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, a distância – 
eleito o melhor curso do Brasil por três anos consecutivos (2009, 2010 e 2011) – classificou-se 
em 5º lugar no Brasil (ENADE) entre os 171 programas avaliados no país.

Ao longo de sua história, a Escola tem contribuído para a difusão das ciências de administração, 
por meio da produção acadêmica e técnica de seus docentes e discentes, sistematicamente 
presente em congressos e seminários nacionais e internacionais e veiculada nas seguintes 
publicações: Revista de Administração Pública – RAP (a partir de 2014, parte do indexador 
internacional Cabell Publishing, Inc); Cadernos EBAPE.br (periódico on-line). Ambas presentes 
na base de dados da Scielo Brasil, qualificadas no Web Qualis como A2 e integrantes do 
indexador Cengage Learning. 

Desde o início, a FGV EBAPE tem incentivado a parceria com instituições internacionais. 
Iniciando na década de 60 pelos países da América Latina, as alianças e parcerias se estenderam 
posteriormente para instituições da França, Estados Unidos, Portugal e Alemanha com a 
realização de programas de intercâmbio, desenvolvimento de pesquisas e de projetos de 
assessoria técnica, estendendo as atividades acadêmicas da Escola para além das fronteiras 
brasileiras.

A Escola tem contribuído com sua base de competências para projetos de consultoria e 
extensão participando de programas de reforma e desenvolvimento gerencial em diferentes 
órgãos públicos, do setor empresarial e do terceiro setor. 
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INSERÇÃO  
REGIONAL
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O estado do Rio de Janeiro apresenta, em seu conjunto, uma economia 
diversificada, caracterizada por grandes contrastes em seus indicadores de 
desenvolvimento socioeconômico. Em termos populacionais, o estado concentra 
hoje 8,32% da população do Brasil e 11,8% do seu produto interno bruto. Beneficia-se 
de sua localização privilegiada, onde se concentram as maiores jazidas de petróleo do 
país, localizadas na plataforma continental, na Bacia de Campos. O estado tornou-se o maior 
produtor nacional de petróleo com mais de 80% da produção do país. É responsável por cerca 
de 44% da produção brasileira de gás natural proveniente da Bacia de Campos.

Entre os setores industriais mais desenvolvidos, acham-se os de óleo e gás, siderúrgico, 
petroquímico, metalmecânico e agronegócio (etanol e biocombustível). Os segmentos de 
serviços de alto valor agregado vêm apresentando uma importância crescente. Assim, os 
serviços de software e informática, seguros e resseguros, serviços financeiros e economia 
criativa se aglutinam principalmente em torno da capital, dada a sua alta dependência dos 
centros universitários e de pesquisa. O setor de turismo é representativo, notadamente na 
costa fluminense, na região serrana e na própria capital.

LÓCUS  
DA ESCOLA
O município do Rio de Janeiro foi a capital do Brasil por quase dois séculos, de 1763 a 1960. 
É o principal polo industrial, econômico, financeiro e comercial do estado e o segundo do 
país, sendo também a segunda maior metrópole brasileira, internacionalmente conhecida por 
diversos ícones culturais e paisagísticos. Como 2ª maior cidade do Brasil e a 3ª da América 
Latina, é considerado um importante hub logístico (ponto central de coleta e distribuição 
de mercadorias), com cinco portos e três aeroportos (2º maior aeroporto do país e um dos 
únicos com capacidade de expansão).

Com a mudança da capital do país para Brasília, em 1960, o município do Rio de Janeiro 
tornou-se o Estado da Guanabara. Em 1975, fundiram-se os Estados da Guanabara e do Rio 
de Janeiro, com o nome de Estado do Rio de Janeiro, tendo o município do Rio de Janeiro 
como capital. 



No ano de 1992, o Rio de Janeiro foi escolhido centro mundial do debate sobre desenvolvimento 
e meio ambiente, com o evento Eco-92, fato que impulsionou uma série de ações governamentais 
traduzidas em investimentos na cidade. Em 2012, foi realizada a Conferência das Nações Unidas 
sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, que foi assim conhecida por ter marcado os 20 
anos de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(Rio-92), o que contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento sustentável para as 
próximas décadas.

Em 2013, o Rio de Janeiro foi considerado pela UNESCO exemplo único de interação entre o 
homem, a cidade e a natureza, resultando em conjunto de áreas públicas, jardins históricos, 
parques e monumentos naturais que conferem valor universal ao bem proposto, digno de ser 
partilhado por toda a humanidade e por todas as gerações, no presente e no futuro. 

Em 2014, o Rio de Janeiro foi palco de um dos principais eventos esportivos mundiais, a Copa 
do Mundo. Em maio de 2015, recebeu a 4ª etapa da Liga Mundial de Surf e, em 2016, sediará as 
Olimpíadas e as Paralimpíadas, maior evento esportivo do planeta. A infraestrutura necessária 
à realização dos Jogos Olímpicos impressiona em cada detalhe. Estima-se que serão mais 
de 100 mil pessoas envolvidas diretamente na organização, incluindo 70 mil voluntários, e 
milhões impactados na cidade, no país e no continente. Os Jogos receberão mais de 10.500 
atletas de 205 nações, além de milhares de profissionais de imprensa, de apoio, torcedores 
do esporte e turistas de todos os países.

DEMOGRAFIA  
DA CIDADE DO  
RIO DE JANEIRO
O município do Rio de Janeiro tem uma população estimada em 6.527.441 habitantes, conforme 
Censo Demográfico do IBGE de 2010. A previsão do crescimento populacional, no país e no 
município, para os próximos anos, segundo IBGE, é:

BRASIL / 
ESTADO / 
MUNICÍPIO

POPULAÇÃO 
RESIDENTE

POPULAÇÃO ESTIMADA

2000 2010 2013 2014 2015 2016 2020

BRASIL 169.799.170 190.073.788 198.043.320 199.492.433 200.881.685 202.219.061 207.143.243

ESTADO 
DO RIO DE 
JANEIRO

14.391.282 15.989.929 16.495.539 16.602.656 16.705.349 16.804.206 17.168.199

MUNICÍPIO 
DO RIO DE 
JANEIRO

5.857.904 6.320.446 6.466.736 6.497.728 6.527.441 6.556.044 6.661.359

Fonte dos dados brutos: IBGE, Censo Demográfico de 2000 e 2010 (Tabela 3261). Elaboração: Instituto Municipal de Urbanismo 
Pereira Passos da Prefeitura do Rio de Janeiro – IPP.

Como é sabido, o crescimento populacional impacta o crescimento do setor produtivo, o qual 
depende estritamente do status educacional da região.

Dada a sua localização geográfica privilegiada, a FGV EBAPE vem atendendo não apenas à 
demanda local, mas crescentemente à demanda regional, nacional e internacional em seus 
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programas educacionais, de pesquisa e de extensão.

De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira – Inep, entre os anos de 2011 a 2013, houve um crescimento significativo do 
número de matrículas, segundo os principais resultados do Censo 2013.

A distribuição da população revela que aproximadamente 15% da população total do município 
situam-se na faixa etária entre 15 e 24 anos, ou seja, faixa etária próxima a ingressar no ensino 
superior.

A tabela a seguir se refere ao Rio de Janeiro

FAIXA ETÁRIA PERCENTUAL

0-14 anos 19,4%

15-24 anos 15,4%

25-39 anos 24,4%

40-59 anos 25,9%

> 60 anos 14,9%

Fonte: IBGE – Censo 2010.

POTENCIAL ECONÔMICO  
DO MUNICÍPIO DO  
RIO DE JANEIRO
O município do Rio de Janeiro é o segundo polo econômico do Brasil. Apesar de seus 
contrastes, a cidade destaca-se por seu dinamismo econômico, com a presença de grandes 
empresas nacionais e multinacionais, como Petrobras, Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica 
Nacional, IBM, Xerox, L´Oreal, Microsoft, Michelin, Merck, Coca-Cola e GE, entre outras. Além 
disso, continua abrigando muitas organizações públicas e paraestatais, como Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, Casa 
da Moeda e DATAPREV, e representa a segunda maior população de servidores públicos 
federais ativos no Brasil.

Sua infraestrutura de pesquisa está entre as mais importantes do Brasil. Conta hoje com 
grandes centros universitários e de pesquisa, incubadoras e parques tecnológicos, ressaltando 
o potencial de inovação e empreendedorismo da capital fluminense.

O turismo é um dos setores que mais cresce no estado do Rio de Janeiro. Liderado pela capital 
fluminense, o setor cresce a uma taxa média de 3% ao ano (Embratur – 2015) e tem em seu 
perfil visitantes locais (turismo de segunda residência), turistas nacionais e estrangeiros. A 
evolução do setor se dá pela facilidade de deslocamento rodoviário entre os destinos a serem 
visitados e pela preferência dos visitantes de outros países em conhecer ativos naturais e 
culturais.

O turismo de negócios e eventos também tem se desenvolvido fortemente na cidade. Dos dois 
milhões de visitantes internacionais anuais, 20% indicam que tiveram motivação profissional 
para visitar a cidade, segundo o Rio Convention & Visitors Bureau. Dados de demanda da 
Secretaria de Estado de Turismo indicam que 30% dos turistas estrangeiros fazem turismo 
adicional nos destinos do entorno distantes até três horas da Zona Sul carioca.
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O conjunto de megaeventos sediados na cidade do Rio de Janeiro desde 2007 promoveu 
mudanças de infraestrutura, gestão e atendimento aos turistas, melhorando as avaliações 
da cidade e dos destinos do Estado, confirmando a tendência de evolução do setor. Sua 
capacidade hoteleira dobrou nos últimos cinco anos, e as atividades referentes ao setor de 
serviços têm demandado variados estudos de impacto.

PANORAMA DA EDUCAÇÃO  
NA CIDADE DO  
RIO DE JANEIRO
A condição histórica de capital da nação legou ao Rio de Janeiro uma sólida estrutura de ensino 
e pesquisa que se manteve mesmo após a transferência da capital da República para Brasília.

Assim, o número das Instituições de Ensino Superior – IES por organização acadêmica, segundo 
a categoria administrativa no município do Rio de Janeiro em 2015, era:

CATEGORIA 

ADMINISTRATIVA 
CENTRO 

UNIVERSITÁRIO
FACULDADE IFCT UNIVERSIDADE

TOTAL 
GERAL

PRIVADA 8 50 - 6 64

PÚBLICA 1 5 2 3 11

TOTAL GERAL 8 55 2 9 75

Fonte: MEC/ INEP 2015.

No tocante ao ensino superior, a demanda vem aumentando, conforme revelado pelo número 
crescente de matrículas nas redes pública e privada. 

ANO

MATRÍCULAS - BRASIL

TOTAL

REDE PÚBLICA REDE PRIVADA

2011 1.773.315 4.966.374 6.739.689

2012 1.897.376 5.140.312 7.037.688

2013 1.932.527 5.373.450 7.305.977

2014 1.961.002 5.867.011 7.828.013

Fonte: MEC/ INEP 2015.

Considerados esses dados, a oferta dos cursos de ensino superior pela FGV EBAPE representa 
uma importante contribuição regional, ofertando formação de qualidade a cidadãos que 
desejam qualificar-se, para estarem aptos a atuar em várias atividades dos setores público 
ou privado, na área acadêmica ou em projetos de consultoria e pesquisa.
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DEMANDA E OFERTA  
DE ENSINO DE ADMINISTRAÇÃO 
NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
O ensino de administração vem crescendo a taxas mais elevadas do que a média do ensino 
superior. O quadro a seguir mostra o número de matrículas para anos recentes.

PRESENCIAL - BACHARELADO | MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

 
TOTAL DE
CURSOS

ADMINISTRAÇÃO % ADMINISTRAÇÃO

CURSOS OFERTADOS 831 77 9,26%

IES 67 38 56,71%

MATRICULAS (ESTOQUE) 2015 246.493 32.204 13,06%

Fonte: Inep/Microdados do Censo da Educação Superior. 

Os cursos de administração de todas as modalidades representam hoje cerca de 13% do ensino 
superior no Rio de Janeiro, demonstrando uma sobreoferta para a modalidade, que foi, nos 
últimos anos, impulsionada pela disponibilidade de bolsas e financiamentos do Governo Federal.

A cada dia, o setor empresarial se defronta com novos desafios. O paradigma gerencial 
contemporâneo exige formas flexíveis de gestão, de descentralização de funções, de redesenho 
de estruturas e de criatividade de seus recursos humanos. Nesse contexto, torna-se imprescindível 
que os profissionais estejam preparados para enfrentar as mudanças contínuas, com vistas à 
maior qualidade e produtividade de suas ações, mediante a adoção de modelos gerenciais 
capazes de gerar resultados em um mercado altamente competitivo. 

Atualmente, o conhecimento e a informação são fatores-chave de sucesso organizacional, 
que têm como âncora a eficácia e a integração dos processos empresariais. Essa integração 
resulta de ações planejadas, com base no saber constituído nas áreas que compõem uma 
organização. Acrescenta-se, assim, à educação, a responsabilidade de fomentar o crescimento 
econômico, agindo concomitantemente no desenvolvimento de novos conhecimentos e 
tecnologias e na preparação e aprimoramento profissional. 

De maneira crescente, as demandas atuais e futuras de competitividade, eficiência e eficácia 
das organizações públicas, privadas e do terceiro setor passam pela formação de gestores 
e dirigentes capazes de atuar com uso do conhecimento de última geração em prol do 
desenvolvimento do país.

Igualmente, a formação de pesquisadores voltados para a expansão das fronteiras do 
conhecimento e sua difusão para as comunidades científica e tecnológica é uma das condições 
para a melhoria das condições de vida da sociedade.

Para atender ao crescente número de jovens e adultos que buscam formação e capacitação 
profissional, os programas da FGV EBAPE representam significativa contribuição para 
inclusão social, redução de desigualdades regionais e fundamentalmente contribuem para o 
desenvolvimento do país, o que corrobora a sua missão.
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A FGV EBAPE tem primado pelo alinhamento de sua atuação à estratégia institucional da 
Fundação Getulio Vargas, bem como a realização de sua missão. Como forma de manter seu 
posicionamento orientado à qualidade, assim como o pioneirismo no ensino, na pesquisa e na 
extensão, a FGV EBAPE promove regularmente a discussão de seu planejamento estratégico 
com seu corpo docente, discente e colaboradores, visando a identificar oportunidades e 
desafios que contribuam para nortear suas ações de desenvolvimento e inovação.

PRINCÍPIOS DO  
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
No planejamento estratégico de 2016, realizado em outubro de 2015, a FGV EBAPE desenhou um 
cenário de cinco anos, o qual abrangeu a revisão dos princípios descritos em suas declarações 
de missão e visão. Os principais resultados desse trabalho estão incorporados ao Plano de 
Negócios da Escola, que tem como missão:

Construir e disseminar conhecimento em administração, fortalecendo a sinergia 
entre o público e o privado, formando profissionais capazes de influenciar, com 
rigor conceitual e metodológico, o pensamento e as práticas relevantes para o 
desenvolvimento do Brasil.

PRINCÍPIOS NORTEADORES
Para atender a essa missão, a FGV EBAPE se pauta nos seguintes princípios norteadores: 

 » busca contínua da excelência acadêmica, engajamento permanente com aprendizado e pesquisa 
de alto nível, bem como criação e disseminação de novos conhecimentos em sua área de atuação; 

 » encorajamento, dentro de um espírito de unidade, ética profissional, diversidade de ideias e 
posições em seus quadros acadêmicos e corpo discente; 

 » ênfase na interação com organizações públicas, privadas e sem fins lucrativos, de modo a estar 
atenta aos anseios do país e à evolução da teoria e à difusão das melhores práticas administrativas 
vigentes; 

 » compromisso dos professores, funcionários e alunos com a missão da Escola; 

 » parceria profícua com instituições acadêmicas reconhecidas como de alto nível de excelência, 
estabelecidas tanto no país como no exterior; 

 » desenvolvimento continuado, de uma visão sistêmica do campo da gestão e suas ligações com 
disciplinas correlatas, evitando o culto à fragmentação e estimulando a interdisciplinaridade em 
todas as suas atividades acadêmicas.



Visão
Ser reconhecida internacionalmente como referência, no Brasil, pela excelência em pesquisa 
e ensino em administração: 

 » pela colocação e sucesso profissional de seus egressos;

 » pela qualidade e impacto de sua produção acadêmica;

 » pela presença e pelo impacto do ensino e da pesquisa junto aos formuladores de políticas 
públicas e aos gestores das organizações;

 » pela liderança nos rankings nacionais e posição destacada nos rankings internacionais;

 » pelo reconhecimento por instituições acreditadoras internacionais;

 » pela contribuição ao desenvolvimento do conhecimento de administração junto à comunidade 
acadêmica, empresarial, entidades governamentais e do terceiro setor.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
Com base em seu planejamento, foram traçadas as seguintes diretrizes estratégicas para a 
Escola:

Liderança acadêmica no Brasil
A Escola tem investido no aprimoramento de sua produção acadêmica, com o propósito de 
tornar-se reconhecida nacional e internacionalmente pela qualidade e pelo impacto de suas 
publicações. Tal mudança se traduz no reconhecimento das avaliações superiores da Capes 
e do MEC, bem como pela qualidade de sua produção intelectual e pela formação de seus 
estudantes.

Busca contínua da excelência acadêmica em padrões internacionais 
A FGV EBAPE tem avançado em seu projeto de aderência a padrões de excelência acadêmica 
internacional, tanto pela qualidade de sua produção como pela crescente participação em 
redes internacionais de ensino e pesquisa. Tal mudança se traduz na busca do aumento da 
visibilidade e credibilidade junto à comunidade internacional.

Atualização constante dos programas de graduação e Pós-Graduação
Em face da evolução do conhecimento e da práxis administrativa, a FGV EBAPE promove 
a atualização de seus programas de graduação e pós-graduação, visando a torná-los mais 
atrativos, sintonizados com as expectativas dos empregadores, da academia, dos alunos e da 
sociedade. Tal mudança se traduz em cursos com propostas de valor inovadoras e atrativas ao 
desenvolvimento profissional e pessoal dos estudantes, bem como ao mercado de trabalho 
e às instituições acadêmicas. 

Foco na empregabilidade dos egressos 
A colocação de seus profissionais e pesquisadores em posições de destaque em suas carreiras 
profissionais é uma preocupação constante da FGV EBAPE. Nesse sentido, ganham destaques 
as iniciativas e a atuação do Centro de Carreiras que visam a preparar os estudantes com 
competências interpessoais sociais, visando a torná-los mais aptos a enfrentar os desafios 
em suas escolhas profissionais. Tal mudança se traduz no fortalecimento de seus laços com a 
comunidade empresarial e com instituições públicas e acadêmicas, agregando maior qualidade 
a seus programas. 

Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 
A indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão tem papel fundamental no processo 
ensino-aprendizagem, estando alicerçada nos princípios que norteiam as práticas acadêmicas 
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da Escola, ancoradas na produção, difusão, socialização do conhecimento, concretizando de 
fato a função social da Escola. Trata-se da busca da articulação entre o real e o desejável, de 
uma projeção dos valores originados da identidade da Escola, materializados em seu fazer 
específico – lidar com o conhecimento.

Responsabilidade socioambiental
A responsabilidade socioambiental orienta as decisões e ações da Escola, perpassando os 
componentes das matrizes curriculares dos seus diversos cursos. Essa concepção de educação 
orienta o projeto educacional da Escola, de forma a não deixar à margem seus compromissos 
sociais. Sob essa ótica, o cotidiano educacional se complementa com os compromissos sociais 
e confere caráter plural à Escola, legitimamente se materializa, articulando a diversidade de 
ideias e propostas que caracterizam as atividades acadêmicas da FGV EBAPE.

PROPÓSITO  
DA FGV EBAPE
Como instituição educacional, a Escola destina-se a promover a educação, sob múltiplas 
formas e graus, a ciência e a cultura geral, tendo como norte os objetivos: 

 » incentivar o desenvolvimento da pesquisa e da investigação científica, da criação e difusão da 
cultura, de modo a contribuir para maior compreensão do papel do homem no meio em que ele vive;

 » formar estudantes, focados em sua formação contínua, de modo a promover, por meio de sua 
inserção profissional, o desenvolvimento da sociedade brasileira;

 » incentivar o estudo dos problemas sociais, em particular dos nacionais e regionais, de modo a 
difundir as conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa geradas na Escola;

 » promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos, de modo a socializar 
o saber produzido na Escola.

ALINHAMENTO  
COM AS DIRETRIZES SUPERIORES
Em sintonia com a Lei de Diretrizes e Bases e conforme o disposto no art. 3º de seu Regimento, 
são finalidades da FGV EBAPE:

 » contribuir para a formação de um quadro de referências conceituais em termos econômicos, 
políticos e sociais, por meio da leitura aprofundada e sistêmica das particularidades, tendências 
e possibilidades de intervenção nos problemas brasileiros;

 » contribuir para a melhoria do desempenho de programas e projetos públicos e empresariais, 
por meio da formação de uma nova cultura gerencial comprometida com a transformação dos 
cenários econômicos, políticos e sociais do país; 

 » contribuir para efetividade e sustentabilidade de programas e projetos sociais, por meio da 
aplicação de instrumentos gerenciais adequados à realidade das diferentes organizações; 

 » contribuir para a construção de uma rede de instituições de ensino e pesquisa, de modo a 
promover o desenvolvimento de diferentes áreas do conhecimento.
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OBJETIVOS E METAS  
DA FGV EBAPE  
PARA O PERÍODO 2016-2020
Em consonância com as diretrizes do MEC e com as orientações da Mantenedora, o 
desdobramento dos propósitos gerais da FGV EBAPE em objetivos e metas para o próximo 
quinquênio acha-se descrito a seguir:

OBJETIVOS METAS PRAZOS

1

Consolidar a posição da Escola 

como centro de excelência em 

administração pública e de 

empresas

Incorporar os conhecimentos gerados na Escola aos 

programas de ensino e extensão
Permanente

Formar pesquisadores aptos a serem integrados aos 

melhores centros de pesquisa do país e do exterior
Permanente

Atrair docentes e pesquisadores qualificados nas áreas 

de interesse da Escola
Permanente

Evoluir na qualidade dos resultados da pesquisa em 

termos de rigor e relevância
Permanente

Difundir os conhecimentos gerados na Escola nos 

principais congressos nacionais e internacionais e em 

publicações de alto nível

Permanente

2

Atingir notas máximas, na 

graduação e na Pós-Graduação, 

na avaliação institucional 

promovida pela CAPES e MEC e 

por instituições acreditadoras

Aperfeiçoar o funcionamento dos processos 

avaliativos da CPA e dos NDEs, respeitada a legislação 

vigente

Permanente

Obter a reacreditação do EFMD Até 2017

Obter a acreditação da AACSB Até 2018

Implantar o plano de desenvolvimento e 

aperfeiçoamento da aprendizagem (PDAA) e o 

Assurance of Learning para as graduações

Até 2017

3
Implantar o processo de 

planejamento estratégico 

integrado ao orçamento

Desenvolver o quadro de indicadores gerenciais Até 2017

Conduzir o planejamento estratégico no período entre 

agosto e setembro para incorporar seus resultados no 

orçamento enviado à Direção superior

Até 2018

4

Manter a oferta dos programas 

de graduação e de Pós-

Graduação em sintonia com 

as demandas atuais e futuras 

do mercado de trabalho e da 

sociedade

Rever os projetos pedagógicos de curso da graduação 

presencial e da graduação a distância com base no 

estado da arte de cada área de conhecimento

Até 2019

Sincronizar o conhecimento teórico às necessidades 

do mercado de trabalho e da sociedade para melhor 

colocação dos egressos no mercado de trabalho

Permanente

Elaborar e submeter à CAPES nova proposta de 

programa de Mestrado em conjunto com a FGV EAESP
Até 2017

Ampliar a quantidade de disciplinas ofertadas em 

língua inglesa na Escola
Até 2020

Reformular a estrutura curricular dos Mestrados 

Profissionais com foco no desenvolvimento pessoal e 

profissional do corpo discente

Até 2018

5

Ampliar iniciativas 

e oportunidades de 

internacionalização para os 

corpos docente e discente

Manter os programas de intercâmbio com instituições 

reconhecidas internacionalmente para a expansão 

da base de competências interculturais nas áreas da 

Escola e dos parceiros

Permanente

Integrar pesquisadores e docentes em projetos 

internacionais de ensino e pesquisa
Até 2019
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RECURSOS ALOCADOS  
AO CUMPRIMENTO DOS 
OBJETIVOS E DAS METAS  
DO PERÍODO

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 
Os investimentos e as despesas previstos estão relacionados à melhoria da infraestrutura 
física, acadêmica e tecnológica da FGV EBAPE para manutenção da qualidade e para atender 
à proposta de expansão dos cursos. Na previsão orçamentária, foram registrados os valores 
que serão utilizados no período 2016/2020 (Vide no ANEXO II o demonstrativo de capacidade 
e sustentabilidade financeira da Escola). 

DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

ANO RECEITAS DESPESAS

2016 40.320.401,03 40.320.401,03

2017 44.352.441,14 44.352.441,14

2018 48.787.685,25 48.787.685,25

2019 53.666.453,77 53.666.453,77

2020 59.033.099,15 59.033.099,15

Fonte: Controladoria da FGV EBAPE – 2015.

6

Incorporar os recentes avanços 

tecnológicos às práticas de 

ensino com foco na otimização 

da aprendizagem

Utilizar ferramentas de elearning para otimizar a 

qualidade da aprendizagem e a eficiência da entrega 

dos programas de ensino

Até 2018

Ampliar a oferta de conhecimentos disponíveis ao 

corpo discente
Até 2020

7
Ampliar, no âmbito da FGV, os 

programas de extensão com 

foco em sustentabilidade

Apoiar as iniciativas estudantis nos programas 

existentes e por eles implementados
Até 2017

8

Melhorar as condições de 

trabalho no tocante ao 

ambiente físico e ao clima 

organizacional

Desenvolver plano de melhoria e melhor adequação do 

ambiente de trabalho às atividades-fim da Escola
Até 2018

Implantar programa de clima organizacional Até 2018

9
Melhorar a eficiência dos 

programas administrativos

Capacitar continuamente a equipe administrativa Permanente

Otimizar os processos com ferramentas tecnológicas Até 2017

Manter atualizados sistemas e equipamentos de 

informática
Até 2018

10
Aperfeiçoar o sistema de 

carreira docente

Desenvolver o sistema de carreira docente com base 

nas melhores práticas mundiais
Até 2017

11

Ampliar e consolidar o 

relacionamento com Alumni 

EBAPE, visando gerar novos 

projetos relevantes para ambos

Desenvolver programas e eventos exclusivos para 

Alumni
Permanente

Incentivar o Alumni a participar e colaborar com a FGV 

EBAPE na condução de projetos, eventos e pesquisas
Permanente

Ampliar e difundir a imagem e os programas da escola 

em suas organizações e vice-versa
Permanente
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BASES  
DA AVALIAÇÃO  
INSTITUCIONAL
O processo de avaliação institucional da FGV EBAPE compreende a definição de objetivos, 
metodologia, estratégias, recursos e calendário das ações avaliativas. O planejamento desse 
processo, discutido com a comunidade acadêmica, leva em conta as características da Escola, 
seu porte e a existência de experiências avaliativas, com base nos cinco eixos previstos na Nota 
Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065/2014, em conformidade a Lei nº 10861/2004 - SINAES.

Para a FGV EBAPE, a avaliação é um poderoso instrumento de gestão, aperfeiçoamento, 
fortalecimento, transparência e objetividade. Por meio de seus resultados, é possível identificar 
o alcance das metas da Escola, mapear seus desafios, diagnosticar demandas sociais, promover 
uma visão integrada das ações de seus diferentes segmentos e representantes, proporcionando, 
consequentemente, a reflexão e o diálogo permanente entre os agentes internos e externos 
da Escola (Vide no ANEXO III os resultados de autoavaliação da Escola de 2011 a 2015).

PRINCÍPIOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
A avaliação institucional da FGV EBAPE respeita, inicialmente, os dispositivos legais postos 
pelo MEC. O processo de avaliação dos cursos de graduação presencial e a distância dos 
cursos de pós-graduação stricto e lato sensu tem como objetivo verificar a compatibilidade 
entre a excelência acadêmica demandada das atividades de ensino, pesquisa e extensão e a 
qualidade percebida pelos diferentes integrantes da Escola e pela sociedade. Dessa forma, 
a Escola entende que o processo de avaliação institucional incentiva e direciona mudanças 
que contribuem para seu desenvolvimento. 

O resultado das avaliações realizadas orienta o corpo diretivo da Escola na gestão acadêmico-
administrativa que contribuem para o contínuo aperfeiçoamento dos seus programas, no 
tocante aos conteúdos e métodos didáticos, direcionando-se à:

 » elaboração do projeto pedagógico nos diferentes níveis de ensino;

 » inserção dos egressos no mercado de trabalho;

 » qualidade do corpo docente;

 » qualidade do quadro técnico-administrativo;

 » adequação da infraestrutura às atividades;

 » contribuição ao desenvolvimento do país, conforme estabelecido em sua missão.

O conjunto de avaliações institucionais realizado resulta na construção de um sistema interativo 
de informações que auxilia na tomada decisões pela Escola, com base em seu planejamento 
estratégico.

ESTRATÉGIAS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
A avaliação institucional é realizada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), por meio de 
instrumentos1 (Vide no ANEXO IV o projeto da Comissão Própria de Autoavaliação): 

 » Grupo Focal com trabalhos desenvolvidos com o corpo discente pela Coordenadoria de Avaliação 
de Programas Educacionais da Escola;

1 Os instrumentos utilizados nas avaliações, bem como seus resultados ano a ano, encontram-se disponíveis para consulta.
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 » sondagem por meio de aplicação de questionário aos discentes da graduação bacharelado, 
graduação tecnológica, e programas stricto sensu;

 » sondagem por meio de aplicação de questionário ao corpo técnico-administrativo da Escola;

 » sondagem por meio de aplicação de questionário aos concluintes da graduação bacharelado, 
graduação tecnológica e aos concluintes dos programas stricto sensu;

 » sondagem por meio de aplicação de questionário aos egressos por meio da rede de ex-alunos, 
o Alumni;

 » coleta de dados internos, por meio da Ouvidoria da FGV e da caixa de sugestões da Biblioteca 
da FGV; 

 » reuniões periódicas de avaliação dos dados coletados e discussões de propostas e projetos de 
melhoria institucional para submissão à Direção da Escola;

 » elaboração dos relatórios, com base nos dados coletados, para disseminação das informações, 
tanto interna quanto externamente;

 » discussão dos relatórios na Congregação, nos colegiados, no NDE, nas reuniões pedagógicas, 
na CTA, e em reuniões das coordenações dos cursos com a Diretoria.

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA
O resultado dos processos avaliativos externos da Escola (IGC) realizados pelo MEC, de 2011 a 
2014, pode ser assim sintetizado (Vide no ANEXO V os índices e conceitos obtidos pela Escola).

IGC 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

NOTA 4,67 4,69 4,20 4,35 4,35 4,55 4,63 4,65

POSIÇÃO 3º 2º 17º 10º 12º 5º 3º 3º

Fonte: MEC/Inep

A FGV EBAPE também teve sua submissão aceita pela Association to Advance Collegiate 
Schools of Business – AACSB, cuja filosofia de certificação é pautada na consistência da 
missão institucional, a qual tem de se refletir nos processos que garantem a realização do 
planejamento da Escola, nas estratégias que suportam seus programas acadêmico-científicos 
e os mecanismos de avaliação do desempenho do corpo discente. O certificado dessas duas 
instituições acreditadoras inclui a Escola em um seleto clube de instituições de ensino, o qual 
favorece o intercâmbio de alunos e professores.
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POLÍTICAS  
DE ENSINO

CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO
Para a FGV EBAPE, educação é fator estratégico no processo de desenvolvimento econômico, 
cultural e social do país. Portanto, a Escola aquilata seu corpo docente de modo a destacá-lo 
pelo alto nível acadêmico, em busca da excelência no ensino. 

Essa concepção de educação expressa a visão de mundo da Escola, ao mesmo tempo em 
que explicita seu papel e sua contribuição social nos âmbitos regional e nacional, por meio 
da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, na busca da articulação entre o 
real e o desejável. Trata-se de uma projeção dos valores originados da identidade da Escola, 
materializados no seu fazer específico – lidar com o conhecimento.

Essa concepção de educação orienta ainda o projeto educacional da Escola, de forma a não 
deixar à margem seus compromissos com seus diversos públicos. Sob essa ótica, o cotidiano 
educacional se complementa com os compromissos sociais e confere caráter plural à Escola. 
Assim, essa concepção de educação legitimamente se materializa, articulando a pluralidade 
de ideias e propostas que caracterizam a FGV EBAPE, na direção de elevados propósitos de 
geração e difusão de conhecimentos.

CONCEPÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
A concepção de ensino sustentada pela FGV EBAPE pauta-se no processo de construção 
e reconstrução do conhecimento, o qual é produto de práticas coletivas, envolvendo uma 
série de ações transformadoras que resultam, cada uma delas, em novos conhecimentos. 
Se o conhecimento é coletivo, consequentemente, o saber também o é. Ao aceitar que o 
conhecimento se transforma até resultar no produto que circula na Escola – o saber –, é 
coerente que se concebam os cursos como um espaço de criação e de veiculação do saber.



Por não se apresentar como pronto, acabado, o saber não pode ser visto como um produto a 
ser consumido pelos alunos. Exige, em sua construção, a ativa participação de todos, alunos, 
professores, tutores. Sob esse prisma, o saber estará sempre sujeito às ambiguidades e 
contradições inerentes ao estranhamento, que, por meio de prática pedagógica, instaura-se 
quando é contraposto o conhecimento científico aos conhecimentos empíricos, extraídos da 
experiência cotidiana dos alunos.

Já a aprendizagem se baseia na ação educativa que se estabelece entre o professor e o aluno, 
com a criação de vínculos entre teorias e suas aplicações. Entretanto, diferentemente das 
metodologias de ensino transmissivo-expositivas, que têm como centro a fala e presença 
do professor, a Escola elege, como sustentação de seu trabalho, metodologias ativas de 
aprendizagem, as quais têm como centro o aluno, o que, consequentemente, faz com que 
este assuma o papel de sujeito em seu processo de aprendizagem, passando a ser o agente 
e o principal responsável por seu aprendizado. 

Com base nessa concepção, a FGV EBAPE busca que seus cursos de graduação, presencial 
e a distância, e Pós-Graduação: 

 » estendam-se aos membros da comunidade criando condições para o exercício pleno da cidadania; 

 » sustentem-se na realidade, de forma que, a partir do conhecimento e da compreensão do meio 
em que se vive e atua, possa-se nele agir de forma consciente e eficiente; 

 » descartem a uniformização em favor da diversidade, identificando aptidões e caracterizando 
vocações, de modo a maximizar as potencialidades de cada aluno; 

 » auxiliem a criação de mentalidade científica, de forma que o aluno possa assumir postura 
investigativa em face dos fenômenos, sabendo, se for o caso, como neles intervir; 

 » possibilitem a plena formação, atendendo ao plano cognitivo, aos interesses e necessidades 
dos discentes; 

 » deem suporte à formação profissional, atendendo às legítimas aspirações em relação ao exercício 
da profissão; 

 » desenvolvam o espírito crítico, contribuindo para o exercício da individualidade, autonomia e 
liberdade do aluno; 

 » auxiliem o aluno a compreender as bases econômicas da comunidade em que vive, de modo 
que possa contribuir para o emprego eficiente de seus recursos de forma sustentável; 

 » disponibilizem recursos que contribuam para o desenvolvimento do espírito de equipe, de forma 
que o aluno possa atuar cooperativamente em função de objetivos comuns; 

 » contribuam para o entendimento das questões globais que afetam a humanidade e o planeta; 

 » promovam a formação profissional capaz de entender e atuar em diferentes ambientes 
socioculturais ligados a sua formação;

 » propiciem uma formação que possibilite ao estudante decidir e agir em conformidade com os 
preceitos éticos e morais.

PRINCÍPIOS EDUCACIONAIS UNIVERSAIS
As instituições de ensino de todo o mundo comprometeram-se com os pilares que sustentam 
o conceito de educação permanente, proposto pela UNESCO, de modo a responder aos 
desafios de um mundo em rápida transformação. Esses quatro pilares são: 

Aprender a conhecer
Combinar a aquisição da cultura geral ao conhecimento, em profundidade, de conteúdos 
específicos, de modo a promover uma formação que alavancará as oportunidades oferecidas 
pela educação ao longo da vida. 
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Aprender a fazer
Adquirir não apenas conhecimentos relativos à qualificação profissional, mas desenvolver 
habilidades, de modo a possibilitar o trânsito teoria/prática em experiências sociais ou 
profissionais.

Aprender a compartilhar
Participar de empreendimentos coletivos, trabalhando em equipe e gerenciando os conflitos 
que daí advêm, de modo a se fazer conhecer por atitudes ancoradas na colaboração, no 
pluralismo e na compreensão mútua. 

Aprender a ser
Agir com autonomia, discernimento, ética e responsabilidade, de modo a utilizar plenamente 
todas as suas potencialidades – memória, raciocínio, sentido estético, capacidades físicas, 
comunicação e interação – na promoção dos valores socialmente considerados.

Com base nesses pilares, as instituições educacionais, além de privilegiar o acesso ao 
conhecimento, devem promover o desenvolvimento das outras dimensões de competências 
– habilidades, atitudes e valores – que permitam ao estudante atingir sua plenitude pessoal, 
social e profissional, atendendo assim a exigências de ordem técnico-científica, ao respeito 
ao outro, ao cuidado com o meio ambiente e à busca permanente do autoconhecimento. 

PRINCÍPIOS EDUCACIONAIS INSTITUCIONAIS
A Escola compreende que a educação é um instrumento político, filosófico que norteia 
suas práticas acadêmicas, tendo em vista sua trajetória histórica, inserção regional, missão, 
finalidades e objetivos. 

Os princípios educacionais eleitos pela FGV EBAPE delineiam sua identidade institucional, 
explicitam a linha filosófico-pedagógica que fundamenta seus cursos, programas e projetos, 
sustentando seu funcionamento orgânico e favorecendo a conquista de uma excelência 
reconhecida pelos atores internos e pela sociedade como um todo.
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Os princípios educacionais que orientam o desenvolvimento do projeto educacional da FGV 
EBAPE são assim expressos: 

 » igualdade de condições para acesso e permanência na instituição;

 » liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;

 » incentivo ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;

 » respeito à liberdade e apreço à tolerância;

 » valorização do profissional da educação;

 » gestão democrática do ensino, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos 
constituídos dos segmentos da comunidade acadêmica e de representantes da comunidade;

 » garantia de padrão de qualidade do ensino;

 » valorização da experiência extra-acadêmica;

 » vinculação entre educação, mercado de trabalho e práticas sociais;

 » contribuição à implantação de políticas governamentais de inclusão social de afrodescendentes 
e portadores de necessidades especiais;

 » contribuição ao alcance das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação – PNE.

PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
A FGV EBAPE prima pela filosofia do mérito, a partir do qual incentiva a inclusão e manutenção 
da igualdade de acesso de todos os cidadãos brasileiros à educação, particularmente àqueles 
portadores de necessidades especiais. A Escola conjuga assim esforços para participação 
integral de qualquer aluno, professor ou funcionário, seja pela criação de infraestrutura física 
e mobiliária, seja pela disponibilidade de prestação de serviços e meios de comunicação e 
informação aos alunos (Vide no ANEXO VI as políticas Institucionais para: educação inclusiva, 
educação em direitos humanos, educação ambiental e educação das relações étnico-raciais e 
para o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena). 

A FGV EBAPE empenha-se em propiciar um sistema de ensino e serviços pedagógicos que 
permitam acomodar diferentes estilos e ritmos de aprendizagem, assegurando, ao mesmo 
tempo, igualdade na excelência e qualidade da educação a todos, seja por meio de metodologias 
de ensino apropriadas, arranjos organizacionais ou o uso de recursos diversificados e parcerias 
com as organizações especializadas (Vide no ANEXO VII a infraestrutura física e de serviços 
para sujeitos com necessidades especiais).

A FGV EBAPE acredita ainda que a educação inclusiva proporciona um ambiente favorável à 
aquisição de igualdade de oportunidades e participação total dos portadores de necessidades 
especiais no processo de aprendizagem. O sucesso destes requer um esforço claro, não 
somente por parte dos professores e dos profissionais da educação, mas também por parte 
dos colegas, pais, familiares e voluntários. 

A proposta de inclusão social da Escola fundamenta-se ainda na maior democratização do 
acesso dos segmentos menos favorecidos da sociedade a seus cursos, sem comprometimento 
do critério de mérito como legitimador desse acesso. Assim, a Escola contribui para reduzir 
as desigualdades sociais, mediante políticas de inclusão, por meio da oferta de um programa 
institucional de bolsas de estudos – bolsa mérito, bolsa restituível, bolsa demanda social, 
entre outras – que tem como finalidade assegurar a permanência e o bom rendimento de 
alunos com potencial acadêmico e que apresentam hipossuficiência socioeconômica (Vide 
no ANEXO VIII o regulamento de bolsas).
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PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
Conectividade global, máquinas inteligentes e novos meios de comunicação são apenas 
alguns dos propulsores que estão remodelando a forma como o trabalho é concebido e, por 
consequência, a definição das competências profissionais que precisam ser desenvolvidas. 

Considerado esse cenário, para ser bem-sucedido em um futuro próximo, o profissional 
precisa estar dotado de competências profissionais que lhe permitam prever e implementar 
mudanças nas estruturas organizacionais. As competências profissionais envolvem aptidões 
resultantes da posse de conhecimentos, da destreza no uso eficiente e eficaz de ferramentas, 
da postura diante do fazer, e das crenças e valores que norteiam o desempenho profissional. 
 
No caso dos cursos de formação profissional, com foco no exercício da gestão, essas 
competências abrangem:

(Re)construção de conhecimentos
Posse de conhecimento e raciocínio analítico para dar sustentação ao processo decisório.

Refinamento das habilidades 
Uso de sistemas e ferramentas para otimizar práticas profissionais.

Redimensionamento das atitudes 
Discernimento e visão crítica para dar credibilidade aos posicionamentos pessoais.

Preservação dos valores
Blindagem ética para proteger a dimensão humana e a sustentabilidade dos negócios.

Como novos requisitos irão remodelar o trabalho das organizações, a FGV EBAPE trabalha 
as seguintes competências, essenciais ao sucesso do profissional no mercado de trabalho:

Senso de fazer
Capacidade de determinar com clareza o sentido daquilo que deve ser feito, de modo a obter 
os melhores resultados.

Mentalidade inovadora
Capacidade de pensar de forma original, de modo a chegar a soluções e respostas para além 
daquilo que está formatado em regras e padrões.

Inteligência socioemocional
Capacidade de administrar sentimentos e decifrar intenções, motivações e desejos do outro, 
de modo a trabalhar eficientemente em equipe.

Leitura multimidiática
Capacidade de ler, elaborar e avaliar de forma crítica conteúdos em novas formas de mídia, 
de modo a alavancar novas formas de comunicação.

Inteligência intercultural
Capacidade de atuar em diferentes contextos e culturas, de modo a adaptar-se a novas 
realidades sociais.

Perfil digital
Capacidade de traduzir, com o uso das novas tecnologias de informação, grandes quantidades 
de dados, por meio da descoberta de relações de causa e efeito que possam ser traduzidas 
em novos padrões.
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Inter/transdisciplinaridade
Capacidade de articular conceitos codificados por várias disciplinas, de modo a conceber o 
conhecimento de forma interdisciplinar.

Projeção mental
Capacidade de representar mentalmente tarefas e processos, de modo a prever os resultados 
desejados.

Colaboração virtual
Capacidade de trabalhar a distância, de forma produtiva e com disciplina, de modo a atuar 
em equipes virtuais globais. 

A FGV EBAPE busca, assim, a partir do desenvolvimento de competências, construir uma 
formação profissional que atenda às constantes e onipresentes mudanças do mundo 
contemporâneo, ressaltando a criatividade, o espírito empreendedor e o posicionamento 
crítico orientado para uma agenda positiva de transformações da sociedade. Dessa forma, a 
FGV EBAPE empenha-se em formar profissionais com uma visão ampla dos negócios públicos 
e privados, capazes de gerar uma agenda positiva de mudanças e transformações. Trata-se 
ainda de identificar a informação relevante, acessá-la, interpretá-la e transformá-la em novo 
conhecimento. 

Sob essa perspectiva, a FGV EBAPE objetiva desenvolver em seus alunos competências para: 

 » enfrentar as mudanças contínuas, com vistas à maior qualidade e produtividade de suas ações, 
mediante a adoção de modelos gerenciais capazes de gerar resultados em um mercado altamente 
competitivo;

 » adotar uma nova visão estratégica, gerencial e operacional dos negócios e do mercado, que 
lhes garantam a geração de diferenciais competitivos e de bem estar social;

 » desenvolver a liderança empreendedora, flexibilidade e maleabilidade para enfrentar as incertezas 
desse novo milênio; 

 » antever futuras tendências, preparando-se para compreender essas transformações radicais, 
que desafiam o seu dia a dia;

 » compreender que as organizações inovadoras devem ser desenhadas como sistemas humanos 
de contínua aprendizagem e de acumulação gradativa de experiência;

 » dominar tecnologias emergentes, a partir da criação e gestão de novos conhecimentos de 
maneira profunda e contínua;

 » valorizar o ser humano enquanto elemento criador e detentor de conhecimentos, dando à 
educação um papel mais relevante;

 » desenvolver competências multiculturais necessárias à atuação em ambientes complexos 
nacionais e internacionais;

 
Assim, com o objetivo de propiciar o pleno desenvolvimento dessas competências, os 
programas educacionais da FGV EBAPE direcionam suas atividades didático-pedagógicas 
para o reconhecimento e a definição apropriados de problemas, a proposição estratégica de 
soluções, o desenvolvimento da argumentação, o aperfeiçoamento de técnicas comunicativas 
que possam projetar nacional e internacionalmente o exercício profissional, a reflexão e a 
atuação crítica sobre a esfera da produção e o desenvolvimento de raciocínio lógico, crítico 
e analítico. Ademais, a FGV EBAPE prima por incentivar a atitude proativa, a determinação, 
o compromisso político e a vontade de sempre aprender. 
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Pretende-se assim desenvolver plenamente a capacidade profissional dos egressos, dando-
lhes instrumentos efetivos para a transferência de sua experiência de vida para o ambiente de 
trabalho, assim como de sua atuação profissional para a vida, tornando-os aptos a elaborarem, 
implementarem, consolidarem e avaliarem projetos em organizações públicas e privadas.

PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
A FGV EBAPE tem como princípio que a educação é fator estratégico no processo de 
desenvolvimento econômico, cultural e social do país. Concebe também a aprendizagem como 
processo de (re)construção de conhecimentos, o qual se viabiliza por meio da participação e 
da interação entre os diversos atores da comunidade acadêmica e do universo do trabalho. 

Essa concepção norteia, nos cursos a distância da Escola, a opção por métodos ativos e 
estratégias de aprendizagem centradas no aluno, assim como a seleção adequada de atividades 
on-line. Desse modo, as ferramentas tecnológicas facultam a condução do aluno à vivência de 
experiências, à exposição de situações-problema, à decomposição de fatos e fenômenos em 
busca de relações e à catalisação de esforços de cooperação no enfrentamento dos desafios 
que lhe são apresentados. Ou seja, as ferramentas tecnológicas devem permitir a interação 
do aluno com o material que lhe é disponibilizado, com sua equipe, com sua turma, com seu 
tutor, criando condições para que: 

 » independentemente da região geográfica, os alunos tenham acesso a educação de qualidade 
e ensino individualizado, de modo que concentrem seus esforços nos aspectos que considerem 
mais significativos para sua formação profissional; 

 » o conhecimento seja veiculado em diferentes tipos de materiais e mídias, de modo a possibilitar 
que o aluno se interesse em ir além dos conteúdos obrigatórios; 

 » haja interação constante com outros estudantes, por intermédio da tecnologia, estimulando a 
troca e o fomento de uma rede de conhecimentos;

 » a produtividade aumente, de modo que o aluno disponha de ambiente e funcionalidades propícias 
a tipos e níveis distintos de interação.

Todos os cursos a distância da FGV EBAPE estruturam-se a partir de uma arquitetura única, 
coadunada ao grau de formação do curso. Com base nessa arquitetura, foram selecionadas 
ferramentas tecnológicas, que, além de mediar a relação tutoria/alunos/turma, proporcionem 
o envolvimento direto e ativo dos alunos em seu processo de aprendizagem (Vide no ANEXO 
IX as funcionalidades do ambiente virtual de aprendizagem (AVA)). 
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ARQUITETURA 
CURRICULAR
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PERFIL  
DESEJADO DO EGRESSO
A arquitetura curricular, quando somada à metodologia de trabalho eleita pela Escola e às 
estratégias de avaliação de desempenho, constrói o perfil desejado do egresso, o qual deverá 
primar por: 

 » estimular desenvolvimento e uso de outras línguas;

 » adquirir vivência acadêmica, em nível internacional, visando à inserção do profissional nos 
mercados globais;

 » adquirir experiência profissional, visando ao insert global, por meio de estágio em âmbito 
internacional;

 » ser motivado pela ambição e pelo desejo de progresso, por meio da noção, em longo prazo e 
clara, de sua futura carreira, e não de seu primeiro emprego;

 » posicionar-se a partir da leitura crítica do contexto socioeconômico, do Brasil ou do exterior, por 
meio da análise da interferência de variáveis macroeconômicas e sociais na gestão, e vice-versa;

 » compreender e oferecer soluções a problemas de gestão, marcadamente complexa pelo 
simultâneo envolvimento de pessoas, da cultura organizacional, das cadeias de valor, de hierarquias 
da organização;

 » ter boa capacidade analítica, de modo a ter uma visão do todo e de suas partes, por meio do 
domínio das principais ferramentas de gestão;

 » ter desenvolvido habilidades interpessoais vinculadas à argumentação, comunicação e persuasão 
eficazes, à liderança e ao trabalho em equipe.



PRINCÍPIOS  
DA ARQUITETURA CURRICULAR 
A arquitetura curricular sustenta-se nos seguintes pilares:

Internacionalização
Esforço para exposição internacional, por meio do fomento à qualidade dos acordos acadêmicos, 
de modo a intensificar a mobilidade internacional de alunos, tanto de entrada quanto de saída.

Alinhamento ao futuro
Da valorização do bilinguismo à vivência acadêmica e experiência profissional em âmbito 
internacional associadas ao desejo de progresso – produto da noção clara de carreira – e 
do desenvolvimento de habilidades interpessoais e à visão crítica do ambiente social e 
macroeconômico. 

Metodologia centrada no aluno
Oferta das disciplinas concatenada à metodologia que reconhece o aluno como agente de 
sua aprendizagem, ou seja, que é capaz de estudar de forma autônoma, tomando decisões 
e assumindo responsabilidades sobre seus atos de estudo, não se limitando, assim, a um 
repositório de conteúdos transmitidos pelo professor.

Relevância social
Atendimento às necessidades e condições do contexto nacional e internacional, bem como 
às expectativas dos diferentes segmentos da sociedade em relação ao papel da gestão.

Estado da arte
Incorporação de novos conhecimentos associados à releitura do que está disponível, tendo 
como referência os princípios de universalidade que perpassam os padrões locais em direção 
ao contexto internacional.

Desenvolvimento intelectual 
Enfrentamento de mudanças e diversidades tecnológicas, econômicas e culturais, por meio 
da leitura crítica de variáveis ambientais, da formação básica em métodos quantitativos, 
economia e ciências sociais, a seguir aplicada, por meio de ferramentas de gestão, ao contexto 
das organizações públicas e empresariais e do terceiro setor, em situações de intercâmbio e 
estágios intercalados, e na proposição de soluções aos problemas, propiciada pelos projetos 
desenvolvidos em conjunto com as organizações com as quais a Escola desenvolve relações 
de cooperação.

Inter/transdisciplinaridade
Espelhada na natureza transdisciplinar do próprio campo da gestão, abordagem integrada 
do objeto de estudo, ampliada horizontalmente e complexificada verticalmente pelo foco em 
diferentes áreas de conhecimento.

Sustentabilidade e ética
Imersos na globalização, não há como não considerarmos as exigências da sustentabilidade, 
da responsabilidade social, da ética. Muito mais do que cobranças burocráticas, são caminhos 
para a preservação do meio ambiente e da qualidade de nossa vida, da vida do homem.
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A FGV EBAPE entende sustentabilidade como a capacidade de o homem se manter, de se 
sustentar. Uma sociedade sustentável não põe em risco o meio ambiente. O desenvolvimento 
sustentável melhora a qualidade de vida na terra, respeita a capacidade de produção dos 
ecossistemas. 

Para a Escola, a responsabilidade social impulsiona as pessoas e as empresas a, voluntariamente, 
adotarem estratégias, ações, posturas que promovam o bem-estar de todos. Responsabilidade 
social envolve benefício coletivo.

Por fim, a ética não se resume à moral. A ética é construída pela sociedade com base em 
valores históricos e culturais. Valores preservados pela FGV EBAPE, por meio do exercício 
da crítica e da reflexão.
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FUNDAMENTOS 
METODOLÓGICOS
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PRINCÍPIOS  
METODOLÓGICOS 
Concebida a aprendizagem como um processo de desenvolvimento/aperfeiçoamento de 
competências, o conhecimento deve ser abertamente tratado, sendo seus limites os desafios 
da Escola. Para tal, é necessário saber potencializar a incompletude, enfrentar a falibilidade, 
querer mais do que se pode, dar asas à curiosidade, querer tudo saber. É preciso ter consciência 
da complexidade da realidade, do erro como condição normal. É imprescindível analisar, 
questionar, desconstruir.

Diferentemente das metodologias de ensino transmissivo-expositivas, que têm como centro 
a fala e presença do professor, a Escola elegeu, para os cursos de graduação, presencial e 
a distância, a aprendizagem significativa, que tem como centro o aluno, o qual deixa de ser 
sujeito passivo para assumir o papel de sujeito ativo em seu processo de aprendizagem, ou 
seja, passa a ser agente e principal responsável por seu aprendizado. 

Sob essa ótica, a aprendizagem significativa pressupõe um conjunto de ferramentas, que têm 
como base a resolução de problemas, ancorados em eventos reais ou simulados, de modo a 
propiciar que o aluno formule hipóteses resolutivas, pesquise, selecione e articule informações 
ao objeto de estudo, manipule e analise dados para subsidiar posicionamentos, e avalie a 
coerência e relevância da solução proposta. 

Do ponto de vista do aluno
A aprendizagem significativa envolve intuição, curiosidade, previsão, iniciativa, autonomia, 
espírito científico, autogestão do aprendizado, explicitação de conhecimentos prévios, 
questionamento e tomada de decisão.

Do ponto de vista do professor
A aprendizagem significativa envolve criatividade, planejamento, estímulo a questionamentos, 
motivação e valorização do potencial do aluno, flexibilidade, tratamento do erro como estratégia 
do aprendizado, e avaliação cruzada entre pares.

Cabe às equipes indicar um líder, cuja função é promover a harmonia no trabalho, incentivar 
a participação de todos, estar atento ao cronograma das etapas do trabalho proposto. A 
equipe deve contar também com um relator para encaminhar o trabalho da equipe a seu 
professor/tutor. 



As estratégias de ensino que envolvem a aprendizagem significativa são cuidadosamente 
planejadas, de modo a propiciar problemas que, como ponto de partida dos trabalhos:

 » viabilizem posicionamentos críticos;

 » propiciem o saber pensar, não se reduzindo, assim, à aplicação mecânica de fórmulas predefinidas;

 » provoquem a necessidade de busca de informação;

 » otimizem a argumentação e a contra-argumentação para a comprovação de pontos de vista;

 » evitem receitas prontas, criando oportunidades para tentativas e erros;

 » desmistifiquem o erro, desencadeando a preocupação com a provisoriedade do conhecimento, 
a necessidade de formulação de argumentações mais sólidas;

 » tratem o conhecimento como um processo, tendo em vista que ele deve ser retomado, superado 
e transformado em novos conhecimentos.

Trata-se assim o conhecimento dialogicamente. Neutraliza-se a preocupação em repassar 
conhecimentos a serem apenas copiados e reproduzidos. Desafiam-se os alunos a fomentar 
sua capacidade de problematizar e buscar respostas próprias, calcadas em argumentos 
convincentes e teoricamente sustentadas (Vide no ANEXO X os procedimentos metodológicos 
dessa metodologia). 

PRINCÍPIOS  
DA PRODUÇÃO  
DE MATERIAL DIDÁTICO
A FGV/BAPE fomenta o desenvolvimento de material didático para os cursos, em função 
da lacuna entre o material didático existente e as exigências inovadoras dos cursos. De 
uma maneira geral, a literatura, embora necessária, é insuficiente. Sob essa ótica, o material 
didático utilizado na FGV EBAPE, além de adquirido, é desenvolvido pelo corpo docente, de 
acordo com a natureza dos componentes curriculares, com base em especificações e padrões 
definidos pelos Colegiados de Curso e pelo NDE.

A elaboração do material didático tem como premissa o modelo didático-pedagógico eleito 
pela Escola, o qual se pauta na crença de que o conhecimento resulta de práticas coletivas. 
Logo, para todos os cursos são desenhadas atividades que conduzem o aluno a vivenciar 
experiências, a se expor a situações-problema ou a suas representações, a decompor fatos e 
fenômenos em busca de suas relações, a catalisar esforços de cooperação no enfrentamento 
dos desafios que lhe são postos. 

Ora, se o processo de ensino-aprendizagem se concretiza com a (re)construção de conhecimentos, 
a escolha do material didático de atividades é essencial à prática educacional. Assim, esses 
materiais devem possibilitar a realização de atividades que conduzam o aluno a vivenciar 
experiências, a se expor a situações-problema ou a suas representações, a decompor fatos e 
fenômenos em busca de suas relações, a catalisar esforços de cooperação no enfrentamento 
dos desafios que lhe são postos. Ou seja, as ferramentas tecnológicas devem viabilizar a 
interação do aluno com o material que lhe é disponibilizado, com sua equipe, com sua turma, 
com seu professor ou tutor.
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PRINCÍPIOS  
DO USO DE  
FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS
Os cursos da Escola contam com ferramentas de informação e comunicação, que, além de 
mediar a relação professor ou tutor/alunos, proporcionam o envolvimento direto dos alunos, 
ofertando funcionalidades que proporcionem a (re)construção de conhecimentos, por meio de 
efetiva interação. Tais ferramentas tecnológicas compõem o ambiente virtual de aprendizagem 
da FGV (eClass) o qual, além de possibilitar a veiculação on-line de materiais multimidiáticos 
diversos, possibilitam a organização dos conteúdos trabalhados nas disciplinas.

No caso dos cursos a distância da Escola, as ferramentas tecnológicas possibilitam não apenas 
o desenvolvimento de atividades individuais, mas também aquelas cujo objetivo é compartilhar 
trabalhos. Dispõem ainda de mecanismos que possibilitam a oferta de instrumentos diversos 
de autoavaliação, de modo incentivar a reflexão do aluno sobre seu desempenho no curso. 
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Tais ferramentas proporcionam finalmente funcionalidades essenciais ao atendimento e à 
orientação, com qualidade, dos alunos pelo corpo de tutores da Escola. 

Enfim, para FGV EBAPE a tecnologia da informação não é um fim, mas um meio. Logo, as 
ferramentas tecnológicas devem possibilitar:

Socialização do conhecimento 
Todos os alunos devem ter acesso à educação de qualidade. Logo, as ferramentas tecnológicas 
não são um fator de impedimento ao acesso a regiões com infraestrutura tecnológica deficitária. 

Ensino individualizado 
Todos os alunos devem poder concentrar seus esforços naquilo que consideram ser mais 
significativo para sua formação profissional. Logo, as ferramentas tecnológicas possibilitam 
que os alunos possam ir além dos conteúdos obrigatórios do curso, aprofundando seu estudo 
com vários outros tipos de materiais.

Flexibilidade 
Todos os alunos devem acessar o curso que está realizando exatamente no momento em que 
desejar. Logo, as ferramentas tecnológicas não limitam as fronteiras de espaço e de tempo.

Satisfação das necessidades pessoais de aprendizagem 
Todos os alunos devem gerir seu processo de aprendizagem. Logo, as ferramentas tecnológicas 
facilitam a autoavaliação, de modo que os alunos possam selecionar suas estratégias pessoais 
de aprendizagem.

Controle da aprendizagem 
Todos os alunos devem adquirir os conhecimentos respeitando seu ritmo de estudo. Logo, 
as ferramentas tecnológicas permitem que, se assim o decidir, os alunos possam permanecer 
em uma unidade de estudo enquanto não a consolidarem.

Aumento da produtividade 
Todos os alunos devem interagir com todos os participantes da turma. Logo, as ferramentas 
tecnológicas dispõem de ambiente e de funcionalidades propícias a tipos e níveis distintos de 
interação, dando suporte desde o atendimento personalizado do aluno a fóruns de discussão 
que envolvam toda a turma. 

Motivação 
Todos os alunos devem ter um forte envolvimento com o curso. Logo, as ferramentas 
tecnológicas proporcionam a apresentação de diferentes tipos de materiais multimidiáticos, 
para sensibilizar os alunos e deles obter um bom nível de resposta nos trabalhos que lhe são 
solicitados.

Por fim, as ferramentas tecnológicas devem privilegiar a interação, no trato dos conflitos que 
emergem em sala de aula presencial ou virtual e, ao conduzir a busca de soluções, capacitar 
os alunos a lidar com a discordância, com o desacordo. 
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PRINCÍPIOS  
DA AVALIAÇÃO  
DE DESEMPENHO
A avaliação de desempenho dos alunos tem como principal propósito acompanhar o 
progresso da aprendizagem no seu conjunto, sendo delimitada pela teoria e pela prática 
que a circunstancializa. Sob essa ótica, a avaliação tem de ser dimensionada por um modelo 
de educação, traduzido na metodologia eleita pela Escola. Nessa perspectiva, é certo que a 
avaliação não é gratuita, não é uma atividade neutra. Ao contrário, a avaliação está atenta 
aos modos de superação do autoritarismo e ao estabelecimento da autonomia do sujeito, o 
que significa conquista da autonomia. 

Para que a avaliação assuma esse caráter, ela é concebida como uma ferramenta de diagnóstico. 
Essa forma de conceber, propor e realizar a avaliação exige que ela não tenha como finalidade 
a aprovação ou reprovação dos alunos, mas sim que dê sustentação ao processo de ensino-
aprendizagem. Sob esse olhar, a FGV EBAPE privilegia métodos, técnicas e instrumentos de 
avaliação que deem conta não apenas do que foi apreendido pelos alunos, mas também dos 
processos por eles vivenciados no desenvolvimento das competências (Vide no ANEXO XI a 
regulamentação da avaliação dos cursos).

Na Graduação presencial, a avaliação do desempenho do aluno pauta-se na realização de 
duas avaliações regulares (A1 e A2) e de uma avaliação substitutiva, a qual é aplicada, se o 
aluno não tiver obtido média 6,0 em A1 e A2. Sua aprovação nas disciplinas está condicionada 
à frequência mínima de 75% das aulas e à obtenção da nota final igual ou superior a 6,0. Sua 
titulação depende da aprovação em todas as disciplinas e da elaboração do trabalho final 
de conclusão.

Na Graduação Tecnológica a distância, a avaliação do desempenho do aluno pauta-se na 
realização de atividades on-line e em provas presenciais, respectivamente, com peso de 4,5 
e 5,5. A participação dos alunos é avaliada enquanto contribuição ao desenvolvimento da 
turma. Sua aprovação nas disciplinas está condicionada à obtenção da nota final igual ou 
superior a 6,0. Sua titulação depende da aprovação em todas as disciplinas.

Nos cursos de Mestrado Executivo, a avaliação do desempenho do aluno pauta-se na realização 
de provas, trabalhos e projeto. Sua aprovação nas disciplinas está condicionada à frequência 
mínima de 75% das aulas e à obtenção da nota final igual ou superior a 6,0. Sua titulação 
depende da elaboração e defesa do trabalho final de conclusão do Mestrado.

Nos cursos de Mestrado Acadêmico, a avaliação do desempenho do aluno pauta-se na 
realização de provas, trabalhos e projeto. Sua aprovação nas disciplinas está condicionada 
à frequência mínima de 75% das aulas e à obtenção de conceito igual ou superior a C. Sua 
titulação depende da elaboração e defesa do trabalho final de conclusão do Mestrado.

No Doutorado, a avaliação do desempenho do aluno pauta-se na realização de provas, trabalhos, 
projeto e participação. Sua aprovação nas disciplinas está condicionada à frequência mínima 
de 75% das aulas e à obtenção de conceito final igual ou superior a C. Sua titulação depende 
da realização de dois exames de qualificação, da elaboração e defesa da tese de Doutorado.
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GRADUAÇÃO
BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO - MODALIDADE PRESENCIAL
A FGV EBAPE oferece o curso de graduação, bacharelado em Administração, com 100 vagas 
diurnas e duração de quatro anos. O curso de Administração foi autorizado a funcionar pela 
Portaria MEC nº 580 de 28/03/2001, publicada em 29/03/2001, e iniciou suas atividades em 
2002. Em 07/06/2006, obteve o reconhecimento por meio da Portaria nº 233, publicada no 
DOU de 09/06/2006 e, em 2013, em decorrência de ter alcançado conceito máximo no CPC, 
obteve reconhecimento renovado automaticamente, conforme Portaria nº 703 de 18/12/2013, 
publicada em 19/12/2013.

A arquitetura curricular da Graduação presencial abrange disciplinas, atividades complementares 
e estágio.



Atividades complementares 
As atividades complementares, componente enriquecedor da formação do perfil profissional 
do aluno, são todas e quaisquer atividades não compreendidas nas práticas pedagógicas 
previstas no desenvolvimento regular das disciplinas do currículo pleno do curso, desde 
que adequada à formação acadêmica e ao aprimoramento pessoal e profissional do aluno. 
Trata-se de um componente obrigatório para a integralização do curso que possibilita o 
reconhecimento de prática de estudos e atividades, especialmente realizadas no mercado 
do trabalho e em ações de extensão da Escola junto à comunidade.

Cumpre à Coordenação de Atividades Complementares organizar e divulgar calendário de 
Atividades Complementares, assim como apreciar e decidir a respeito da validade de documentos 
apresentados pelos alunos (Vide no ANEXO XII o Regulamento das Atividades Complementares 
e no ANEXO XIII a Equivalência de pontuação e horas das Atividades Complementares).

Estágio e prática profissional
O estágio é constituído de atividades de prática profissional, exercidas em situações reais de 
trabalho na área específica do curso, sem vínculo empregatício. Enquanto tal, é componente 
indispensável à consolidação das competências profissionais trabalhadas para a construção 
do perfil do egresso. Nesse sentido, o estágio propicia a aproximação do aluno – futuro 
profissional – à realidade em que irá atuar, permitindo-lhe aplicar as competências adquiridas 
ao longo do curso, favorecendo o desenvolvimento de uma rede de relacionamentos e 
incrementando o convívio com profissionais de diferentes níveis e áreas no ambiente interno/
externo da organização.

A Coordenação de Estágios e Treinamento Profissional tem estabelecido e consolidado 
importantes parcerias com organizações públicas, privadas e do terceiro setor nos mais 
variados ramos de atividade, objetivando facilitar o processo de capacitação do aluno (Vide 
no ANEXO XIV a relação de organizações conveniadas para estágio).
 
Cumpre à FGV EBAPE, por meio de seus órgãos especializados, acompanhar as atividades 
dos alunos na realização dos estágios obrigatórios e não obrigatórios, de modo a garantir 
a eficácia do estágio, ampliando o relacionamento com o meio empresarial, assim como 
fazendo valer as normas estabelecidas pela Escola (Vide no ANEXO XV o Regulamento de 
Estágio Supervisionado). 

A seguir, quadro do histórico de alunos no curso, nos últimos cinco anos:

PERÍODO INGRESSANTES ESTOQUE CONCLUINTES

2011 43 273 69

2012 69 238 50

2013 56 204 52

2014 62 192 45

2015 65 184 34

TOTAL 295 1091 250

Fonte: Censo da Educação Superior 2014 e dados internos. 
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GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA – MODALIDADE A DISTÂNCIA
A FGV EBAPE oferece cursos de graduação tecnológicas na modalidade a distância, a saber:

Gestão Comercial
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial, oferecido na modalidade a distância, 
possui 960 vagas, e foi autorizado pela Portaria nº 356 de 17/08/2011, publicada em 18/08/2011. 
O curso foi reconhecido pela Portaria nº 436 de 30/07/2014, publicada em 31/07/2014. Além 
de formar novos profissionais, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial busca 
atualizar e capacitar profissionais que ainda não têm curso superior, mas já atuam como 
representantes comerciais, profissionais de vendas, lojistas, prestadores de serviços ou 
responsáveis por equipes de vendas, suprindo assim uma carência de mercado na formação 
especializada de profissionais para trabalharem na área comercial.

Gestão de Turismo
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo, oferecido na modalidade a distância, 
possui 720 vagas, e foi autorizado pela Portaria nº 353 de 17/08/2012, publicada em 18/08/2012. 
O curso foi reconhecido pela Portaria nº 436 de 30/07/2014, publicada em 31/07/2014. Além 
de formar novos profissionais, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo busca 
atualizar e capacitar profissionais que ainda não têm curso superior, mas já atuam na área de 
gestão em turismo, com ênfase em temas relacionados à competitividade e à sustentabilidade 
dos negócios no setor, suprindo assim uma carência de mercado na formação especializada 
de profissionais.

Gestão Financeira
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira, oferecido na modalidade a distância, 
possui 720 vagas, e foi autorizado pela Portaria nº 357 de 17/08/2011, publicada em 18/08/2011. 
O curso foi reconhecido pela Portaria nº 436 de 30/07/2014, publicada em 31/07/2014. Além 
de formar novos profissionais, o curso busca atualizar e capacitar profissionais que ainda 
não têm curso superior, mas já atuam ou desejam atuar em finanças, suprindo assim uma 
carência de mercado na formação especializada, em nível de graduação, de profissionais para 
trabalharem na área financeira.

Gestão Pública
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, oferecido na modalidade a distância, 
possui 720 vagas, e foi autorizado pela Portaria nº 355 de 17/08/2011, publicada em 18/08/2011. 
O curso foi reconhecido pela Portaria nº 436 de 30/07/2014, publicada em 31/07/2014. Além 
de formar novos profissionais, o curso busca atualizar e capacitar profissionais que ainda não 
têm curso superior, mas já atuam em gestão pública, suprindo assim uma carência de mercado 
na formação especializada de profissionais para trabalharem na área pública.

Marketing
O Curso Superior de Tecnologia em Marketing, oferecido na modalidade a distância, possui 
720 vagas, e foi autorizado pela Portaria nº 354 de 17/08/2011, publicada em 18/08/2011. O 
curso foi reconhecido pela Portaria nº 436 de 30/07/2014, publicada em 31/07/2014. Além 
de formar novos profissionais, o curso busca atualizar e capacitar profissionais que ainda não 
têm curso superior, mas já atuam em marketing, suprindo assim uma carência de mercado na 
formação especializada de profissionais para trabalharem na área de marketing.

Processos Gerenciais
O Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, oferecido na modalidade a distância, 
possui 4.500 vagas, e foi autorizado pela Portaria nº 21 de 16/01/2008, publicada em 17/01/2008. 
O curso foi reconhecido pela Portaria nº 42 de 14/02/2013, publicada em 15/02/2013. Seu 
reconhecimento foi renovado pela Portaria nº 698 de 17/11/2014, publicada em 18/11/2014. Além 
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de formar novos profissionais, o curso busca atualizar e capacitar profissionais que atuam ou 
pretendam atuar em funções gerenciais em organizações públicas ou privadas, assim como 
a empreendedores que pretendam gerir seu próprio negócio.

Os cursos de Graduação Tecnológica da FGV EBAPE são destinados a profissionais que 
atuam ou desejam atuar em funções gerenciais, no setor público ou privado, assim como a 
empreendedores que pretendam gerir seu próprio negócio. Com 1.600 horas integralizadas 
em quatro semestres (exceto o Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, com 
2.400 horas), são constituídos de Blocos Curriculares com ênfase na área de gestão, comuns 
a todos os cursos, e Blocos Curriculares específicos de cada curso. 

Com foco no desenvolvimento de competências relacionadas às práticas de gestão, à obtenção 
de resultados e à tomada de decisões, os cursos de Graduação Tecnológica contam com os 
seguintes diferenciais:

 » corpo de professores, autores das disciplinas do curso, doutores e pesquisadores em diversas 
áreas de gestão da Escola;

 » time de tutores capacitados em educação a distância e especialistas nas áreas das disciplinas 
em que atuam;

 » excelência acadêmico-científica da Escola, associada às melhores práticas e ferramentas de 
educação a distância.

A arquitetura dos cursos tem como referência as competências requeridas pela formação 
profissional, trabalhadas a partir de materiais que atendam à especificidade dos hábitos 
de estudo de cada aluno. Considerada a futura demanda profissional, cabe à Graduação 
Tecnológica a distância da FGV EBAPE:

 » o desenvolvimento da visão crítica, discernimento e capacidade de análise;

 » a alfabetização em novas mídias;

 » o aperfeiçoamento de habilidades relacionadas à colaboração em trabalhos de equipe virtuais;

 » o tratamento interdisciplinar de conhecimentos.

A arquitetura curricular da Graduação a distância abrange disciplinas e atividades 
complementares, realizados semestralmente.

Disciplinas
Com 1.600 horas integralizadas em quatro semestres, os cursos são constituídos de Blocos 
Curriculares compostos de duas disciplinas cursadas uma a uma sequencialmente. Os Blocos 
Curriculares do 1º ano são constituídos de disciplinas, com base em gestão, comuns a todos 
os cursos.

A carga de trabalho dos cursos é computada em créditos. Como cada crédito equivale a  
15 horas, cada Bloco Curricular corresponde a 12 créditos, ou seja, 180 horas de estudo. 
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Atividade complementar
A atividade complementar, que corresponde a um crédito, tem obrigatoriedade de presença, 
ou seja, o aluno deve participar de 75% dos workshops interdisciplinares planejados para o 
curso (três workshops).

O conteúdo dos cursos é transmitido em diferentes mídias – e-learning, variados tipos de textos 
digitais, infográficos, podcasts, vídeos, animações, etc. Por serem realizados a distância, os 
cursos de Graduação Tecnológica são disponibilizados em um ambiente virtual de aprendizagem, 
veiculado na internet, o eClass.

Polos de apoio presencial
A Escola conta com polos de apoio presencial para (eventual) oferta dos cursos superiores 
de tecnologia na modalidade a distância, nas seguintes localidades:

LOCALIDADE UF AUTORIZAÇÃO

9 de Julho SP Credenciado

Brasília DF Credenciado

Curitiba PR Credenciado

Foz do Iguaçu (Centro) PR Credenciado

Foz do Iguaçu (Monjolo) PR Credenciado

Goiânia GO Credenciado

Londrina PR Credenciado

Manaus AM Credenciado

Paulista SP Credenciado

Porto Alegre RS Credenciado

Rio Branco AC Credenciado

Rio de Janeiro (Barra da Tijuca) RJ Credenciado

Rio de Janeiro (Centro) RJ Credenciado

Rio de Janeiro (EBAPE) RJ Credenciado

Santo André SP Credenciado

São Luís MA Credenciado

São Paulo (Itapeva) SP Credenciado

Teresina PI Credenciado

Belo Horizonte MG Processo de Aditamento

Criciúma SC Processo de Aditamento

Maceió AL Processo de Aditamento

Porto Velho RO Processo de Aditamento

Fonte: e-MEC/2015. 
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A seguir, quadros do histórico de alunos nos cursos, nos últimos cinco anos:

CST EM GESTÃO COMERCIAL  

PERÍODO INGRESSANTES ESTOQUE CONCLUINTES

2011 -  - -

2012 219 148 -

2013 163 211 -

2014 191 290 69

2015 122 225 43

TOTAL 695 874 112

Fonte: Censo da Educação Superior 2014 e dados internos. 

CST EM GESTÃO DE TURISMO

PERÍODO INGRESSANTES ESTOQUE CONCLUINTES

2011 -  - -

2012 21 16 -

2013 14 19 -

2014 - 15 7

2015 - 7 5

TOTAL 35 57 12

Fonte: Censo da Educação Superior 2014 e dados internos. 

CST EM GESTÃO FINANCEIRA

PERÍODO INGRESSANTES ESTOQUE CONCLUINTES

2011 -  - -

2012 236 170 -

2013 171 239 -

2014 205 314 61

2015 131 276 51

TOTAL 743 999 112

Fonte: Censo da Educação Superior 2014 e dados internos. 
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CST EM GESTÃO PÚBLICA

PERÍODO INGRESSANTES ESTOQUE CONCLUINTES

2011 -  - -

2012 105 67 -

2013 127 121 -

2014 89 137 26

2015 61 116 37

TOTAL 382 441 63

Fonte: Censo da Educação Superior 2014 e dados internos. 

CST EM MARKETING

PERÍODO INGRESSANTES ESTOQUE CONCLUINTES

2011 -  - -

2012 207 139 -

2013 155 214 -

2014 156 260 57

2015 126 225 46

TOTAL 644 838 103

Fonte: Censo da Educação Superior 2014 e dados internos. 

CST EM PROCESSOS GERENCIAIS

PERÍODO INGRESSANTES ESTOQUE CONCLUINTES

2011 729 1091 197

2012 507 1070 190

2013 499 988 188

2014 382 892 190

2015 231 688 148

TOTAL 2348 4729 913

Fonte: Censo da Educação Superior 2014 e dados internos. 
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PÓS-GRADUAÇÃO 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
A Escola oferece cursos de especialização (MBA) que são ofertados no portfólio da FGV por 
meio do Instituto de Desenvolvimento Educacional (FGV IDE). Integram este portfólio todos 
os cursos de Pós-Graduação lato sensu ofertados nas Escolas da FGV.

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
A FGV EBAPE oferta programas de Pós-Graduação stricto sensu que apresentam destacada 
liderança no cenário de produção acadêmica internacional entre os programas de Pós-
Graduação brasileiros, a saber:

Mestrado Profissional Executivo em Gestão Empresarial (MEX)
O Mestrado Executivo em Gestão Empresarial (MEX) da FGV EBAPE é reconhecido pelo 
parecer CNE/CES nº 288/2015, homologado pelo Ministério da Educação por meio do despacho 
publicado no DOU de 10/12/2015. 

O MEX é um programa de tradição no mercado do Rio de Janeiro, tendo realizado sua primeira 
turma em 2002. Ao longo dos últimos anos, apresenta uma demanda regular, consistente e 
qualificada, composta de profissionais já posicionados no mercado.

Dada a necessidade de convivência dos profissionais com sua atividade, o curso é oferecido na 
modalidade noturna. Seu posicionamento atual na avaliação da Capes está entre os melhores 
programas de mestrado profissional, tendo obtido a nota máxima.

Mestrado Profissional em Administração Pública (MAP)
O Mestrado Profissional em Administração Pública (MAP) da FGV EBAPE é reconhecido 
pelo parecer CNE/CES nº 288/2015, homologado pelo Ministério da Educação por meio do 
despacho publicado no DOU de 10/12/2015. 

O programa é voltado para profissionais de gestão pública com diferentes perfis de experiência 
profissional. O programa é realizado em duas modalidades: noturno, para alunos residentes 
no Rio; e intensivo, para alunos oriundos de outras regiões.

Mestrado e Doutorado Acadêmico 
O Mestrado e o Doutorado Acadêmico da FGV EBAPE são reconhecidos pelo parecer CNE/
CES nº 288/2015, homologado pelo Ministério da Educação por meio do despacho publicado 
no DOU de 10/12/2015. 

O programa oferece formação metodológica e conceitual equivalentes às oferecidas por seus 
pares internacionais, bem como conhecimento e acesso diferenciado aos diversos contextos 
da realidade brasileira. O programa enfatiza a geração e disseminação de pesquisas por meio 
de publicações em periódicos de primeiro nível na área de administração e em áreas afins.
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A seguir, quadro do histórico de alunos nos cursos, nos últimos cinco anos:

MESTRADO PROFISSIONAL EXECUTIVO EM GESTÃO EMPRESARIAL

PERÍODO INGRESSANTES ESTOQUE CONCLUINTES

2011 36 78 58

2012 42 97 48

2013 62 80 71

2014 68 77 64

2015 82 86 71

TOTAL 290 418 312

Fonte: CAPES e dados internos.

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PERÍODO INGRESSANTES ESTOQUE CONCLUINTES

2011 -  - -

2012 34 30 -

2013 57 82 2

2014 54 89 39

2015 42 69 55

TOTAL 187 270 96

Fonte: CAPES e dados internos.

MESTRADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO INGRESSANTES ESTOQUE CONCLUINTES

2011 22 98 31

2012 24 23 88

2013 22 17 19

2014 20 17 13

2015 19 21 9

TOTAL 107 176 160

Fonte: CAPES e dados internos.

DOUTORADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO INGRESSANTES ESTOQUE CONCLUINTES

2011 19 49 8

2012 24 57 15

2013 10 52 11

2014 15 58 8

2015 7 55 11

TOTAL 75 271 53

Fonte: CAPES e dados internos.
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POLÍTICAS  
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E PUBLICAÇÃO

08



CONCEPÇÃO  
DE PESQUISA
Na FGV EBAPE, a pesquisa é concebida como princípio educativo e como atitude científica, 
para a produção de novos conhecimentos, para contribuir com a busca da identidade nacional 
e o desenvolvimento econômico, cultural e social do país.

Um dos principais fatores limitantes ao desenvolvimento no Brasil é a distância do setor 
produtivo em relação a suas instituições de ensino. A pesquisa brasileira pouco contribui 
para a resolução de problemas enfrentados pelo setor produtivo, consequentemente, pouco 
contribui para o desenvolvimento sustentável do país. É necessário, portanto, estabelecer 
estratégias de articulação entre a pesquisa desenvolvida nas instituições de ensino com os 
diversos setores da economia. Nesse contexto, a FGV EBAPE tem como estratégias para 
articulação da pesquisa ao setor produtivo: 

 » estabelecimento de um canal de comunicação com o mercado e com instituições governamentais 
para conhecer suas demandas, facilitando a sinergia entre Escola – empresa – sociedade;

 » fortalecimento do empreendedorismo com intuito de despertar o espírito empreendedor dos 
alunos;

 » direcionamento das atividades dos alunos ao setor produtivo, visando ao desenvolvimento de 
pesquisa científica;

 » estabelecimento de acordos de cooperação com organizações no país e no exterior;

 » convite às empresas e aos órgãos governamentais para participar dos colegiados da Escola 
para reforçar parcerias.



INSTITUCIONALIZAÇÃO  
DA PESQUISA
A pesquisa é institucionalizada na FGV EBAPE: 

 » pelas diretrizes que regem as atividades da Mantenedora, a Fundação Getulio Vargas;

 » pela qualificação e pelas condições exigidas para o corpo docente e pelos órgãos colegiados 
da Escola;

 » pelo compromisso dos docentes, consubstanciado pelo regime de trabalho em tempo integral;

 » pela destinação de recursos específicos no orçamento da Escola;

 » pela disponibilidade de instalações físicas, biblioteca e equipamentos necessários à prática 
científica;

 » por incentivos à publicação e disseminação do conhecimento produzido; 

 » pelo intercâmbio científico com instituições congêneres, nacionais e internacionais.

Na FGV EBAPE, as linhas de pesquisa, organizadas por programa, integram os vários níveis 
de ensino superior:

Mestrado Executivo em Gestão Empresarial

 » Estratégia Empresarial: foco em processos e intervenções na relação da organização com o 
mercado e a sociedade.

 » Comportamento e Gestão Estratégica de Pessoas: foco no comportamento do indivíduo e nas 
relações e interações entre indivíduos nas organizações.

 » Finanças Empresariais e Contabilidade: foco na informação econômico-financeira em decisões 
de alocação de recursos.

Mestrado Profissional em Administração Pública

 » Políticas Públicas: foco nos ciclos das políticas e programas públicos e os efeitos exercidos 
sobre eles pelas instituições e os sistemas políticos. 

 » Governança e Administração Pública: foco na administração, a partir de um enfoque intra e 
interorganizacional, privilegiando a contextualização das especificidades brasileiras.

Mestrado e Doutorado Acadêmico

 » Ciências Comportamentais e de Tomada de Decisão: foco nos processos individuais de tomada 
de decisão.

 » Gestão e Organizações: foco nos processos no nível organizacional.

 » Finanças: foco em economia empresarial, apreçamento de ativos, finanças corporativas, bancos 
e tomada de decisões financeiras.

 » Instituições, Políticas e Governo: foco no nível institucional e no processo de formulação de 
políticas.
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ESTRATÉGIAS DE INCENTIVO  
E APOIO À PESQUISA 
Uma das peças centrais que sustentam a política de pesquisa da FGV EBAPE é o programa 
de incentivo e apoio à pesquisa – ProPesquisa – que visa a estimular a investigação e a 
produção científica docente, contribuindo assim para o aumento significativo da qualidade 
da produção acadêmica dos professores, especialmente no que diz respeito às atividades 
de pesquisa e de publicação. 

Criado em 2002, o ProPesquisa foi pioneiro no Brasil, com sua concepção e operacionalização 
inovadoras. Desde então, vem gerando impacto positivo significativo na produção científica 
dos professores da Escola. Ao longo dos anos, tem obtido cada vez mais credibilidade junto 
à comunidade científica, em função de seus critérios e processos rigorosos de avaliação 
das publicações dos professores e concessão de apoio à pesquisa (Vide no ANEXO XVI o 
regulamento do ProPesquisa). O ProPesquisa conta com: 

Coordenação do ProPesquisa 
Conduzida por um professor de carreira, a qual cabe a gestão operacional dos recursos 
financeiros de pesquisa disponibilizados pela Direção da Escola.

Comitê Consultivo de Pesquisa 
Composto do Coordenador do ProPesquisa e, por dois professores nomeados pela Direção 
da Escola, ao qual cabe sugerir aprimoramentos às normas, bem como deliberar sobre 
assuntos e questões não previstas ou não definidas no Regulamento, uma vez requisitados 
pela Coordenação do ProPesquisa.

Comitê Diretor 
Composto da Direção da FGV EBAPE e dois acadêmicos externos à Escola, ao qual cabe 
deliberar, em segunda instância, sobre recursos enviados pelos professores do programa no 
que se refere a itens julgados pelo Comitê Consultivo.

O ProPesquisa é composto de dois programas:

 » Programa de Apoio à Pesquisa Acadêmica: tem como objetivo apoiar os professores na 
implementação de novos projetos de pesquisa;

 » Programa de Incentivo à Publicação Acadêmica: tem como objetivo premiar os professores 
pela publicação de suas pesquisas em periódicos científicos.

O ProPesquisa destina, anualmente, recursos para a implementação de novos projetos de 
pesquisa de docentes da FGV EBAPE. Tais recursos objetivam a complementação das fontes 
tradicionais de recursos para a pesquisa (CAPES, CNPq, Faperj e outros). As propostas são 
recebidas pela Coordenação Técnico-Acadêmica do Programa e aprovadas pelo Comitê 
Consultivo de Pesquisa. Os proponentes devem vincular a proposta de pesquisa e seus 
programas ou núcleo de pesquisas, assim como as Linhas de Pesquisa. Os professores 
desenvolvem também projetos financiados por agências de fomento externas à Escola.

Além da avaliação das Propostas de Pesquisa, cada docente é classificado de acordo com 
as informações extraídas do seu Currículo Lattes, verificadas no fim/início de cada ano, em 
uma faixa de recursos correspondente ao total de produção acadêmica no triênio respectivo.  
As aprovações das propostas e suas classificações por faixas de recursos por produção ocorrem 
uma vez ao ano e são realizadas pela Coordenação Técnico-Acadêmica do ProPesquisa, 
validadas pelo Comitê Diretor (Vide no ANEXO XVII os projetos de pesquisa em desenvolvimento 
na Escola).
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PRINCÍPIOS  
DE DISSEMINAÇÃO  
DE CONHECIMENTO
Em uma época de oportunidades e grandes desafios globais, o acesso ao conhecimento é a mais 
relevante trilha do progresso de uma nação. Com essa consciência, e considerada sua missão e 
a de sua Mantenedora, a FGV EBAPE está fortemente comprometida com o desenvolvimento 
científico, social e cultural do país, assim como com o de outras regiões, principalmente com 
aquelas com que celebra parcerias institucionais, promovendo a socialização do conhecimento 
produzido por seu corpo docente, por meio da intensa participação em eventos científicos e 
da qualidade dos veículos em que esses conhecimentos são publicados. Parte integrante desse 
compromisso é a participação de todos os professores do quadro permanente nas atividades 
de graduação, levando aos alunos, em primeira mão, os resultados das investigações e dos 
trabalhos científicos recentes.

ESTRATÉGIAS  
DE INCENTIVO A PUBLICAÇÕES
A FGV EBAPE dissemina o conhecimento da área de Administração por meio de publicações 
especializadas (Vide no ANEXO XVIII a tiragem das revistas da Escola).

Cadernos EBAPE.BR
O Cadernos EBAPE.BR é um periódico on-line sobre administração de empresas com o 
objetivo de promover a discussão do tema baseada na interdisciplinaridade, no diálogo e na 
visão crítica. O periódico é patrocinado e mantido pela FGV EBAPE, e sua periodicidade é 
trimestral, apresentando também anualmente uma edição especial. 

Os artigos publicados desde 2003 são inéditos (nacional e internacionalmente), em sua 
totalidade. A revista está indexada junto às principais bases nacionais e internacionais SciELO, 
Redalyc, Spell, EBSCO, ProQuest, GALE CENGAGE Learning. Classificado como A2 – Qualis – 
em sua principal área – Administração, Ciências Contábeis e Turismo – e com fator de impacto 
calculado pelo SciELO de 0.0385. 

Apresenta abrangência nacional e internacional quanto a sua estrutura editorial científica 
e de autoria. O público-alvo do Cadernos EBAPE.BR inclui professores, pesquisadores e 
estudantes de graduação e pós-graduação em Administração e áreas afins, e profissionais 
da administração, no Brasil e no exterior.

Revista de Administração Pública – RAP
A Revista de Administração Pública – RAP – é o principal periódico da área no país, mantida e 
editada pela FGV EBAPE. Com periodicidade bimestral e tiragem de 500 exemplares, circula 
de forma regular desde 1967 de maneira impressa e desde junho de 2006 também em versão 
eletrônica em acesso aberto na plataforma SciELO. 

A RAP é instrumento da disseminação do conhecimento de ponta da gestão, comprometido com 
a modernização de organizações públicas e privadas. Valendo-se de artigos que estabelecem 
ou acompanham a agenda das principais temáticas contemporâneas e prospectivas da gestão, 
promove o encontro entre o universo conceitual em evolução e as demandas da prática 
gerencial cotidiana de administradores orientados para a mudança. 
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A revista está aberta a contribuições de todas as áreas de conhecimento preocupadas com 
a efetividade e equidade da ação pública. Entre estas, destacam-se: administração pública; 
administração e desenvolvimento; ciências humanas, sociais e sociais aplicadas; estudos 
organizacionais; gestão social; movimentos sociais; políticas públicas. É lida por professores, 
pesquisadores e alunos de ensino superior, de cursos de graduação e de programas de 
pós-graduação, profissionais de instituições e agências públicas e privadas, bibliotecas 
especializadas, órgãos públicos federal, estadual, municipal e organizações da sociedade civil.

A revista adota uma política editorial estrita de revisão por pares em regime duplo-cego. Os 
artigos aceitos precisam ter equilíbrio empírico-teórico e ser gerados a partir de pesquisas 
originais, não divulgadas em outras revistas nacionais ou internacionais.

A RAP é reconhecida pela qualidade e postura inclusiva por outras áreas de conhecimento. 
Em 2012, a revista passou a fazer parte do portal EBSCO e do portal eletrônico SPELL da 
Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD). Em 2013, 
Diadorim e OASISBR. Em 2014, Cabell Publishing, Inc.; AcademicKeys.com e nas duas bases de 
dados acadêmicas mais populares da ProQuest, a ProQuest ABI/INFORM® e ProQuest Research 
Library™. Em 2014, a RAP foi classificada (Qualis) como A2 em sua grande área: Administração, 
Ciências Contábeis e Turismo; como também em três outras áreas: Ciência Política e Relações 
Internacionais, interdisciplinar e, planejamento urbano e regional/demografia; B1 em psicologia 
e ciências sociais aplicadas I; B2 em Economia, Ciências Ambientais, Geografia e Enfermagem; 
e B3 em Educação e Saúde Coletiva. Em 2015, passou a integrar o Gale – Cengage Learning, 
LatAm-Studies, Clase e Open Academic Journals Index. Além de participar da coleção SciELO 
e manter sua classificação em 2015 como A2, encontra-se indexada junto ao SCImago Journal 
& Country Rank – SJR que utiliza o índice bibliométrico da Scopus como fonte.
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CONCEPÇÃO  
DE EXTENSÃO
Para FGV EBAPE, a extensão é definida como uma atividade que visa a promover a articulação 
entre a Escola e a sociedade, permitindo, de um lado, a transferência à sociedade do conhecimento 
desenvolvido com as atividades de ensino e pesquisa, assim como a captação das demandas 
e necessidades da sociedade, permitindo assim orientar a produção e o desenvolvimento de 
novos conhecimentos. 

PRINCÍPIOS  
DA EXTENSÃO
São princípios da extensão:

 » orientação para a integração entre ensino, serviços e comunidade, envolvendo a participação 
dos alunos e docentes em ações de ensino-aprendizagem; 

 » concentração das atividades nas áreas de atuação distintivas da FGV EBAPE com a clara 
identificação de problemas e demandas da comunidade na qual está inserida, de forma que as 
ações e transformações geradas visem ao desenvolvimento regional e do país; 

 » destinação dos recursos humanos e materiais previstos no plano de trabalho e orçamento da 
Escola para a realização das atividades programadas.



ESTRATÉGIAS  
DA EXTENSÃO
Articulados com as atividades de ensino e de pesquisa, as estratégias de extensão viabilizam 
a relação transformadora entre a Escola e a comunidade externa, caracterizando-se como:

 » oferta de cursos de curta duração e outros produtos acadêmicos de interesse da comunidade; 

 » produção e intercâmbio de informação, com difusão processada pela Internet, revistas, jornais, 
monografias, teses, livros, etc.; 

 » desenvolvimento de programas e projetos especiais de cooperação técnico-científicos 
estabelecidos entre a Escola e organismos nacionais ou estrangeiros; 

 » prestação de consultoria técnica especializada a instituições públicas ou privadas; 

 » ações de integração de ensino, serviço e comunidade, envolvendo a participação dos alunos, 
em ações de ensino-aprendizagem.

Os cursos de extensão configuram-se como oferta complementar aos níveis de formação escolar 
médio, graduação e Pós-Graduação, oferecendo oportunidades de atualização, aprimoramento 
e outros estímulos à educação continuada. Destinam-se a difundir conhecimentos e novas 
técnicas, atentos à qualidade e ao aumento da eficiência do que esteja sendo requerido e 
oferecido.

A FGV EBAPE mantém ainda convênios e parceiras com diversas instituições, com o objetivo 
de promover o intercâmbio de experiência nas áreas científica, técnica e cultural, bem como, 
nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e de formação de pessoal (Vide no ANEXO XIX 
as instituições conveniadas e parceiras da Escola).

Os convênios disponibilizados aos alunos são de duas modalidades:

Convênios mediante agentes de integração de estágio 
Agentes de integração de estágio, organizações como a Fundação Movimento Universitário 
de Desenvolvimento Econômico e Social (Fundação Mudes) e o Centro de Integração Escola 
Empresa (CIEE). Os convênios estabelecidos por estes agentes obedecem aos requisitos 
legais previstos na legislação que rege os estágios e desempenham o papel de facilitadores 
na relação entre empresas e instituições de ensino.

Convênios diretos entre a FGV e as empresas 
Assinados diretamente entre a FGV, no interesse de suas Escolas, e determinadas empresas, 
que preferem não utilizar as facilidades oferecidas pelos agentes de integração nos processos 
seletivos para vagas de estágio.

A FGV EBAPE reafirma a forte preocupação com ações que reforçam seu comprometimento 
por meio do desenvolvimento de projetos que contribuem para a Responsabilidade Social, 
Inclusão Social e Sustentabilidade. 

O Programa de Estudos em Gestão Social (PEGS) da FGV EBAPE da Fundação Getulio 
Vargas (FGV) desenvolve atividades de extensão universitária em parceria com a Cáritas 
Arquidiocesana do Rio de Janeiro, por meio da realização dos cursos que promovem a interação 
entre professor, alunos de graduação e Pós-Graduação da Escola com representantes de 
diferentes comunidades da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 
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Os cursos com enfoque em Gestão Social do programa PEGS desenvolvido em parceria com 
a Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, são:

Curso em Gestão Social
Constitui o foco da agenda de pesquisa do Programa de Estudos em Gestão Social (PEGS) da 
Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (FGV EBAPE). Dando continuidade 
à prática em curso, o projeto Transferência de Tecnologia em Gestão Social tem como objetivo 
fomentar a relação ensino-pesquisa-extensão por meio da transferência de tecnologia em 
gestão social para moradores de comunidades assistidas pelas Cáritas do estado do Rio de 
Janeiro por meio da criação de um laboratório de informática.

Curso de Gestão de Projetos Comunitários
Há 20 anos, é oferecido às comunidades da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por 
meio da parceria entre o PEGS/EBAPE/FGV e a Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro. 
Já participaram cerca de 800 moradores de diferentes comunidades e cerca de 80 alunos 
matriculados nos cursos regulares de graduação, mestrado e doutorado da FGV EBAPE. 
O curso é dividido em três módulos (Elaboração, Administração e Avaliação de Projetos 
Comunitários). No primeiro módulo (Elaboração), há um projeto construído pelos alunos 
durante o curso que, dependendo do empenho e interesse da comunidade, pode ou não ser 
implementado. O curso visa a capacitar a comunidade para gerir seus próprios projetos de 
forma participativa.

Curso de Formação Política e Cidadania
Regularmente ofertado no segundo semestre do ano, tem como objetivo preparar pessoas para 
atuar em Conselhos Municipais, por meio de um processo ensino-aprendizagem estruturado 
sob a perspectiva da relação teoria-prática, fundamentado na educação dialógica e respeito 
aos saberes existentes no grupo. É dividido em cinco temáticas: noções de informática; gestão 
social, participação e cidadania; a trajetória das políticas sociais e o papel da burocracia; 
dinâmica política dos atores sociais; Constituição Federal de 1988 e a participação social. 
Conta com atividades práticas constituídas de visitas a Conselhos Municipais. 

Curso de Gestão Comunitária com Ênfase em Sustentabilidade Ambiental
Idealizado e ofertado desde 2013, reúne a experiência do PEGS em cursos de gestão comunitária 
e a experiência do SAGE – Laboratório de Sistemas Avançados de Gestão da Produção – da 
COPPE/UFRJ nas pesquisas na área de sustentabilidade ambiental. O curso é dividido em 
duas temáticas: introdução à sustentabilidade ambiental e introdução à elaboração de projetos 
comunitários. Conta com visitas técnicas à Universidade Federal do Rio de Janeiro, para 
conhecimento das experiências inovadoras em sustentabilidade ambiental; e apresentação de 
projetos elaborados pelos alunos ao longo do curso com objetivo de solucionar coletivamente 
problemas ambientais identificados em suas comunidades.

63



PRÁTICAS 
INOVADORAS

10



INTERNACIONALIZAÇÃO 
A FGV EBAPE tem na internacionalização um diferencial competitivo na busca pelo 
aprimoramento da qualidade de ensino e da formação de seu corpo docente e discente. Seu 
objetivo principal é proporcionar ao professor e ao aluno vivência internacional, com vistas a 
ampliar sua experiência no processo de ensino-aprendizagem da administração pública e de 
empresas, bem como sua perspectiva cultural em distintas realidades. Por meio dessa dupla 
exposição, a Escola entende que está consolidando a formação de seus quadros, ao mesmo 
tempo em que eleva sua capacidade de inserção nas áreas acadêmicas e profissionais. 



ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO
A internacionalização gera uma série de benefícios ao criar um ambiente diverso, que, por sua 
vez, fornece novas perspectivas e ajuda a estimular criatividade, inovação e flexibilidade entre 
os membros da comunidade da Escola. O ambiente gerado pela internacionalização impacta 
positivamente as operações da Escola, ajudando a ampliar os horizontes de seu pessoal e, mais 
importante, de seus alunos, por prepará-los para se tornarem líderes em ambos os setores 
público e privado no Brasil, bem como para enfrentar os desafios gerados pela globalização.

O fator-chave da estratégia de internacionalização é reforçar a posição da Escola no mercado 
global como uma referência internacional de excelência em pesquisa e ensino na área de 
administração. Para tanto, a Escola tem intensificado esforços para contratar professores 
com experiência internacional significativa em instituições de renome, especializados em 
administração pública e empresarial. 

Hoje, a Escola conta, em seu quadro de professores permanentes, com um corpo docente 
diversificado, com professores oriundos de várias nacionalidades. A Escola está dando 
continuidade no processo de recrutamento de professores estrangeiros em áreas estratégicas 
para da Escola. Outra estratégia de internacionalização da Escola é o uso da língua inglesa 
nos programas de pós-graduação acadêmicos e aumento gradativo de disciplinas ministradas 
em Inglês na graduação presencial. 

A FGV EBAPE estimula a cooperação interinstitucional por meio de acordos de intercâmbio 
no país e no exterior, que incentivam o desenvolvimento de programas educacionais e de 
pesquisas conjuntos. Em maio de 2002, a Direção da FGV EBAPE criou a Área de Relações 
Internacionais com o objetivo de apoiar e dar organicidade às atividades de cooperação 
internacional exercidas pelos professores da Escola, nos campos da administração pública e 
de empresas. Essa área tem promovido a expansão das atividades de cooperação internacional 
por meio de parcerias com as melhores escolas de Administração e negócios do mundo. 

A FGV EBAPE lidera projetos envolvendo IES estrangeiras para realização de pesquisas 
e publicações que estimulem a formação de rede de pesquisadores visando à produção 
e disseminação de conhecimento científico. A Escola é filiada às seguintes instituições: 
Internacional Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA), International 
Management Development Network (INTERMAN) e Consejo Latinoamericano de Escuelas 
de Administración (CLADEA).

A Escola também está postulando Ingresso na rede PIM (Partnership in International 
Management), assegurando acesso a um conjunto mais amplo de parceiros internacionais 
aos alunos da Escola, bem como dar acesso a mais oportunidades de intercâmbio a alunos 
estrangeiros. A FGV EBAPE realiza ainda, em parceria com renomadas escolas internacionais, 
programas de dupla titulação – na graduação e no mestrado – além de participação de 
consórcios para oferecer programas para mestrandos executivos, tais como o CIM (Corporate 
International Master’s), Global MBA, o IMPM (International Masters in Practicing Management) 
e o IMM (Global Executive MBA).

ACREDITAÇÕES INTERNACIONAIS
Em busca da certificação internacional, a FGV EBAPE conquistou em 2014 o selo da 
acreditação internacional EQUIS do European Quality Improvement System (EQUIS-EFMD), 
umas das certificações mais importantes do mundo acadêmico. O credenciamento EQUIS 
da EFMD (European Foundation for Management Development), órgão internacional que 
avalia instituições de ensino de administração representa um importante reconhecimento 
internacional da qualidade da Escola, sendo concedido apenas a instituições que atendem a 
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padrões internacionais de qualidade em ensino e pesquisa. Em 2015, o Mestrado Profissional em 
Administração Pública (MAP) da Escola conquistou a acreditação da International Commission on 
Accreditation of Public Administration Education and Training (ICAPA), instituição responsável 
pelo credenciamento de programas de educação e formação em administração pública 
de acordo com as normas do Conselho de Administração da International Association of 
Schools and Institutes of Administration (IASIA). O processo de acreditação da ICAPA tem o 
selo das Nações Unidas com altíssimos padrões de excelência para a educação e formação 
da administração pública. Além de manter as acreditações Equis e ICAPA, a Escola está 
trabalhando na obtenção das acreditações AACSB (American Association of Collegiate Schools 
of Business) e NASPAA (Network of Schools of Public Policy, Affairs, and Administration). 

FIELD  
PROJECT
Como sempre houve na Escola a preocupação com a aplicação do conhecimento, a qual tem 
sido referendada tanto por dados coletados no Alumni quanto pela escuta de empregadores, 
pretende-se desenvolver o programa Field Project. Com base nos problemas que afligem as 
organizações públicas, privadas ou não governamentais, em pequenos grupos, os alunos, 
sob orientação técnico-acadêmica dos professores, descrevem o problema relatado, coletam 
informações, organizam dados e apresentam, em forma de relatório, os resultados da análise 
realizada e, em alguns casos, a solução do problema. 

Independentemente das situações de estágio curricular, participam do Field Project, os alunos 
matriculados a partir do 3º período. Nesses campos de experiência, os alunos são tratados 
como profissionais da organização, sendo inclusive por elas formalmente avaliados por seu 
trabalho. 

ESTÁGIO  
INTERCALADO
Para incrementar a relação teoria-prática, a Escola pretende promover o Estágio Intercalado. 
Trata-se da inserção dos alunos em organizações públicas, privadas e do terceiro setor, ao 
longo de todo o curso, e não apenas no fim. Dito de outra forma: após a realização, em um 
trimestre, de disciplinas teórico-práticas, no trimestre que se segue, o aluno é inserido como 
estagiário nas organizações.
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AÇÕES DE 
INTEGRAÇÃO COM 
SEGMENTOS SOCIAIS 
RELEVANTES
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A FGV EBAPE vem se destacando por desenvolver profissionais capazes e em sintonia com 
as demandas atuais e futuras do mercado de trabalho. Com índices de empregabilidade 
próximos aos 90%, os egressos da FGV EBAPE vêm se destacando nas suas respectivas 
trajetórias de carreira.

Para assegurar essa sintonia crescente com os empregadores e com o sucesso de seus egressos, 
duas iniciativas foram recentemente adotadas para reforçar o compromisso com a qualidade 
de seus programas educacionais: o Centro de Carreiras e o Alumni EBAPE. 

Na base dessas iniciativas estão o fortalecimento e a integração com dois elos importantes da 
sociedade: as organizações públicas, privadas e do terceiro setor empregadoras dos alunos; 
e a comunidade de ex-alunos

CENTRO  
DE CARREIRAS
Trata-se de uma área responsável pela orientação, aconselhamento e acompanhamento dos 
egressos no desenvolvimento de suas carreiras. A partir do desenvolvimento de relações 
com as empresas, organizações públicas e empresas do terceiro setor, o Centro de Carreiras 
procura identificar as principais mudanças nos perfis de conhecimento, habilidades, e atitudes 
exigidas dos profissionais. Com este perfil sempre atualizado, o Centro se propõe a reorientar 
e complementar os conteúdos de maneira a mantê-los em sintonia com as necessidades 
atuais e futuras de formação.

Uma das atividades importantes do Centro de Carreiras é desenvolver o conjunto de habilidades 
e competências interpessoais, e que em geral não recebem a atenção devida nos currículos da 
escola. Da mesma forma, o Centro deve desenvolver atividades de planejamento de carreira 
e coaching aos alunos dos seus programas, visando apoiar os alunos nas escolhas das suas 
carreiras futuras.

ALUMNI
Outro segmento importante da sociedade é representado pelos seus ex-alunos. Para tanto, 
a Escola vem implementando a Rede Alumni cujo propósito é manter-se constantemente em 
contato com os ex-alunos de todos os seus programas.

Os ex-alunos representam um canal importante de retroalimentação para a Escola, podendo 
contribuir tanto com sugestões para aperfeiçoamento como para a divulgação e promoção 
dos seus programas. 

Além disso, os ex-alunos são importantes referências para os estudantes, podendo, a partir 
da sua experiência, servir de conselheiros e tutores no encaminhamento das suas respectivas 
carreiras.

Da mesma forma, a Escola pode facilitar o uso aos seus recursos e programas, dentro do 
espírito de educação continuada.



POLÍTICAS  
DE GESTÃO
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ESTRUTURA  
ORGANIZACIONAL

PRINCÍPIO DA AUTONOMIA ACADÊMICA
As diretrizes que orientam o processo de gestão da FGV EBAPE foram construídas ao longo 
dos anos e moldadas pelo contexto político-institucional em que a Escola se insere. A FGV 
EBAPE, em relação a sua Mantenedora, possui plena autonomia acadêmica, que se reflete na 
liberdade de planejar, implementar e avaliar seus programas de ensino, pesquisa e extensão. A 
autonomia acadêmica também se manifesta em sua organização administrativa e em processos 
decisórios, atribuindo aos órgãos colegiados amplos poderes para discutir e influenciar as 
questões táticas e estratégicas da vida acadêmica. 

PRINCÍPIOS DA GESTÃO COLEGIADA
O modelo de gestão da FGV EBAPE é fortemente baseado na cultura de planejamento por 
resultados mensuráveis por meio de indicadores de desempenho, que refletem as metas 
institucionais. A prática da avaliação permanente do progresso dos objetivos estabelecidos 
permeia os vários níveis da Escola, incluindo a Congregação, os Colegiados e a CPA, mecanismos 
formais de avaliação que fornecem as bases de um sistema meritocrático de incentivos à 
FGV EBAPE. 

A estrutura organizacional da FGV EBAPE é composta de órgãos deliberativos e órgãos 
executivos em dois níveis hierárquicos: administração superior e administração básica (Vide 
no ANEXO XX os organogramas da Escola).

 » Os órgãos da administração superior são a Congregação, a Diretoria, o Conselho Consultivo e 
o Conselho Técnico-Acadêmico.

 » Os órgãos da administração básica são o Colegiado do Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa, 
o Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa – CFAP, o Colegiado do Centro de Graduação e o 
Centro de Graduação - CEGRAD.

 » Os órgãos de apoio são a Secretaria, a Biblioteca, a Controladoria, a Ouvidoria, o Núcleo de 
Apoio Pedagógico ao Ensino de Graduação, o Setor de Regulação e Avaliação e os demais serviços.

 » O órgão responsável pela condução do processo de autoavaliação institucional é a Comissão 
Própria de Avaliação - CPA.

Os professores e alunos participam dos órgãos colegiados, responsáveis pela condução dos 
assuntos acadêmicos, integrando sua composição, conforme definido no Regimento da FGV 
EBAPE (Vide no ANEXO XXI as atribuições dos órgãos colegiados e de apoio).



CORPO  
DOCENTE

CONCEPÇÃO DE CORPO DOCENTE 
O corpo docente da FGV EBAPE tem formação acadêmica de primeira linha com Mestrado 
e Doutorado, em sua grande maioria, titulação obtida em renomadas instituições nacionais 
e internacionais, além de comprovada experiência profissional, o que lhes garante uma 
atualização constante em suas atividades diárias, dentro e fora da sala de aula. 
 
Além da docência, os professores realizam trabalhos técnicos como palestras, consultorias 
e assessorias, além da produção científica e da orientação de alunos da graduação para 
atividades de estágio ou monografias e da Pós-Graduação.

COMPOSIÇÃO DO CORPO DOCENTE
Atualmente, são 85 professores com atuação na FGV EBAPE, sendo 76% doutores, 22% 
mestres e 1% especialista. 

REGIME DE 
TRABALHO

TITULAÇÃO

DOUTORADO ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO TOTAL GERAL

HORISTA 3 - 3 6

TEMPO 
INTEGRAL  
SEM DE

52 - 9 61

TEMPO PARCIAL 10 1 7 18

TOTAL GERAL 65 1 19 85

PERCENTUAL 76% 1% 22% 100%

Fonte: Censo da Educação Superior – INEP/MEC: 2014. 

O Plano de Cargos e Salários (PCS) da FGV EBAPE atende ao corpo docente e ao corpo 
técnico-administrativo, com o objetivo de valorizar o trabalho dos que assinam contrato 
com a Fundação Getulio Vargas, dotando a Escola, ao mesmo tempo, de um indispensável 
instrumento de gestão de pessoal, permitindo-lhe atrair, desenvolver, remunerar e manter 
pessoas altamente qualificadas em seu quadro funcional.

O Quadro Funcional Permanente da FGV foi estruturado em seis grupos e as carreiras de 
ensino, pesquisa e análises econômicas, na qual se encontra enquadrada, no primeiro grupo, 
a carreira de magistério. A carreira de magistério está estruturada nos cargos de Professor 
Assistente, Professor Adjunto e Professor Titular.

Júnior ou Assistente 
Não é requerida experiência mínima para provimento do cargo. Para o seu pleno desempenho 
são necessários, no mínimo, dois anos de exercício no cargo. A instrução mínima requerida é 
graduação para os cargos técnicos e mestrado para os cargos de magistério. 

Pleno ou Adjunto 
A experiência mínima requerida para acesso ao cargo é de três anos. Para o efetivo desempenho 
do trabalho são necessários, no mínimo, seis anos de experiência acumulada. A titulação 
mínima requerida para cargos da carreira de ensino e pesquisa é doutorado.
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Sênior ou Titular 
Para o pleno desempenho do trabalho é requerida experiência mínima acumulada de 10 anos 
na função. A instrução mínima requerida para os cargos da carreira de ensino e pesquisa é 
doutorado. É necessário que tenha desenvolvido ou implementado projeto de impacto na 
Escola. Para os cargos da carreira de ensino e pesquisa, o professor deverá ter publicado 
monografias, pesquisas ou projetos e livro, inovadores, em seu campo profissional. 

Além dos professores de carreira, a FGV EBAPE pode contar com as seguintes categorias 
docentes:

 » Professores extra-carreira recrutados entre especialistas de comprovada experiência em suas 

áreas de atuação;

 » Professores conferencistas recrutados entre docentes ou especialistas de comprovada experiência 
profissional para participar de atividades de ensino específicas;

 » Professores visitantes recrutados entre acadêmicos de comprovada experiência em suas áreas 
de especialização, pertencentes aos quadros de instituição acadêmica nacional ou estrangeira, 
por prazo definido.

O corpo docente da FGV EBAPE está sujeito à prestação de serviços dentro dos seguintes 
regimes:

DEDICAÇÃO EXIGÊNCIA

TEMPO INTEGRAL
Prestação equivalente a 40 horas semanais de trabalho, sendo 20 horas em 

ensino e 20 horas em estudos, pesquisas, extensão, produção científica e 

intelectual, planejamento e avaliação.

TEMPO PARCIAL
Prestação equivalente a 20 horas até 39 horas semanais de trabalho em ensino, 

sendo 25% da carga horária destinada a estudos, pesquisas, extensão, produção 

científica e intelectual, planejamento e avaliação.

HORISTA Prestação das horas-aula contratadas.

TUTOR Prestação de, no mínimo de 20 horas semanais, para as atividades de tutoria.

ESTRATÉGIAS DE ADMISSÃO DE PROFESSORES
Os salários dos cargos da carreira de magistério foram fixados tomando-se como base o regime 
de tempo integral, correspondente a uma jornada de 40 horas semanais, contemplando-se, 
por exigências legais, alguns regimes especiais (Vide no ANEXO XXII o Plano de Cargos e 
Salários do Corpo Docente).

O ingresso na carreira de magistério, no regime de trabalho de horista, ocorre por processo 
seletivo. Constituem requisitos mínimos para admissão, ingresso e movimentação nas diferentes 
classes na categoria de horista: 

 » Professor Horista 4 – certificado de curso de especialização;

 » Professor Horista 3 – título de mestre;

 » Professor Horista 2 – título de doutor;

 » Professor Horista 1 – título de doutor, experiência de, no mínimo, seis anos no magistério superior 
e publicação de trabalhos relevantes para o desenvolvimento teórico da Administração. 

Os professores são contratados pela Mantenedora, segundo o regime das leis trabalhistas, 
observados os critérios e as normas estabelecidas no Regimento Interno da FGV EBAPE e 
no Plano de Cargos e Salários da FGV.
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Os tutores, docentes contratados para trabalhar nos cursos a distância da Escola, não fazem parte 
do quadro funcional da FGV. São selecionados a partir do curriculum vitae, considerando-se:

 » Experiência profissional – pelo menos dois anos de experiência de trabalho em áreas afins à 
disciplina; pelo menos um ano de experiência de sala de aula – acadêmica ou de treinamento

 » Perfil – experiência anterior como aluno de curso a distância; experiência anterior como professor 
de curso a distância;

 » Formação acadêmica – título desejável Mestre na área de conhecimento da disciplina a ser 
tutorada;

 » Competência linguística – correção no uso da língua escrita padrão;

 » Conhecimentos das tecnologias de informação – habilidades de navegação e pesquisa na internet, 
de uso de ferramentas de comunicação e de aplicativos básicos.

As horas de trabalho dos professores, não utilizadas em atividades de ensino, são distribuídas 
no planejamento de aulas, assistência aos alunos, preparação e correção de provas e exames, 
pesquisas, funções administrativas, reuniões em órgãos colegiados, participação em eventos 
de capacitação, trabalhos práticos ou atividades de assessoria e extensão.

Como nos cursos a distância grande parte das interações com alunos e turma ocorre de 
forma assíncrona, e como a mobilização, mediação, orientação, suporte e avaliação do aluno 
ocorrem, muitas vezes, de maneira individual, a carga de trabalho do tutor varia em função 
do tempo de duração da disciplina e do tamanho da turma. 

Eventualmente e por tempo determinado, a FGV EBAPE pode realizar concurso de professores 
colaboradores para suprir a falta temporária de docentes. A substituição definitiva dos 
professores integrantes da carreira docente está sujeita à abertura de processo de seleção.

ESTRATÉGIAS DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE
A qualificação docente busca promover a melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa e 
da extensão, por meio da oferta de cursos de pós-graduação, de treinamento e atualização 
profissional, oportunizando aos professores condições de aprofundamento ou aperfeiçoamento 
de seus conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais. 

Considerado que a FGV EBAPE tem por princípio a promoção da melhoria contínua da titulação 
acadêmica, da capacitação em novas metodologias e tecnologias de ensino, a qualificação 
docente está estreitamente articulada ao plano de carreira docente. São ofertados aos 
professores os seguintes incentivos, além dos previstos no Plano de Cargos e Salários da FGV:

 » bolsas de estudos integrais ou parciais para programas de doutorado, mestrado, especialização 
ou aperfeiçoamento;

 » auxílio financeiro e operacional para participação em eventos científicos na área de atuação 
ou em área afim;

 » divulgação ou publicação de teses, dissertações, monografias ou outros trabalhos acadêmicos 
ou profissionais;

 » incentivos à publicação de pesquisas e produção acadêmicas;

 » infraestrutura para impressão ou edição da produção científica, sob o patrocínio da Escola; 

 » licença, sem perda do vencimento, para participação em programas, externos ou internos, de 
pós-graduação ou treinamento profissional.
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No caso da capacitação de tutores para atuação nos cursos a distância, a Escola oferta o 
curso Certificação de Tutores da FGV EBAPE, a distância, com duração de três meses. Estará 
apto a tutorar turmas o candidato a tutor que for aprovado no curso com média 7,0 

No que se refere especificamente aos professores de Língua Brasileira de Sinais – Libras, a 
FGV EBAPE atende ao disposto na Lei nº 10.436, de 24/04/2002 e no Decreto nº 5.626, de 
22/12/1005. Nesse sentido, a FGV contrata professor-intérprete e a Escola oferece cursos de 
metodologia para o ensino de Libras, para que as atividades pedagógicas possam viabilizar a 
socialização, a compreensão e a permanência do deficiente auditivo na Escola até sua formação 

ESTRATÉGIAS DE INCENTIVO À PUBLICAÇÃO
O incentivo à publicação docente é realizado por meio do ProPesquisa, programa de apoio 
à pesquisa e produção acadêmica da Escola, de modo a estimular a publicação de artigos 
científicos, contribuindo, dessa forma, para alcançar os objetivos da FGV EBAPE e da FGV de 
geração e disseminação de conhecimento na área de Administração Pública e de Empresas. 

São oferecidos incentivos financeiros aos professores que forem autores e coautores de 
publicações nacionais e internacionais, consideradas as bases bibliométricas, de acordo com 
o status internacional de cada publicação.

Artigos científicos
A classificação, além de pontuar a combinação entre o Qualis/CAPES, Thomson Scientific 
(Impact Factor) e SCImago Journal Rank, considera:

 » resultado de pesquisa teórica ou empírica;

 » publicação em revista acadêmica com um corpo editorial (Research Articles);

 » avaliação pelo processo blind review;

 » publicação original;

 » indicação explícita da filiação do autor à Escola.

Livros

 » apenas autoria de obra completa;

 » publicação pelas cinco Top editoras das melhores escolas de pesquisa;

 » resultado de pesquisa;

 » avaliação pelo processo de blind review;

 » publicação original;

 » indicação explícita da filiação do autor à Escola.

ESTRATÉGIA DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO 
Com o objetivo de orientar professores na condução de disciplinas, sugerindo metodologias, 
recursos, atividades e propostas de trabalho, a FGV EBAPE conta com o apoio do Núcleo de 
Apoio Pedagógico – NAP. A equipe do NAP, formada por profissionais pós-graduados na área 
de educação, contribui para o aperfeiçoamento do projeto pedagógico dos cursos da Escola. 
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CORPO  
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

CONCEPÇÃO DE CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
O corpo técnico-administrativo da FGV EBAPE, constituído por funcionários não docentes, 
tem sob sua responsabilidade os serviços de suporte às atividades finalísticas necessárias ao 
bom funcionamento da Escola. 

COMPOSIÇÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Em 2015, o corpo técnico-administrativo da Escola era assim constituído:

FORMAÇÃO QUANTITATIVO 2015

ENSINO MÉDIO INCOMPLETO 1

ENSINO MÉDIO 4

3º GRAU INCOMPLETO 11

GRADUAÇÃO 16

EM ESPECIALIZAÇÃO 3

ESPECIALIZAÇÃO 11

MESTRE 5

A FGV EBAPE zela pela manutenção de padrões de recrutamento, seleção e condições 
de trabalho condizentes com sua natureza, bem como por oferecer oportunidades de 
aperfeiçoamento técnico-profissional a seus colaboradores. Os colaboradores não docentes 
são contratados pela Mantenedora, segundo o regime das leis trabalhistas e observados 
os critérios e as normas estabelecidos no Regimento Interno da FGV EBAPE e no Plano de 
Cargos e Salários da FGV.

O Plano de Cargos e Salários – PCS foi criado com o objetivo de valorizar o trabalho dos 
funcionários que assinam contrato com a FGV, dotando-a, ao mesmo tempo, de um indispensável 
instrumento de gestão de pessoal, permitindo-lhe atrair, desenvolver, remunerar e manter 
pessoas altamente qualificadas em seu quadro funcional. O quadro funcional permanente 
da FGV foi estruturado em seis grupos (Vide no ANEXO XXIII o Plano de Cargos e Salários do 
Corpo Técnico-administrativo):

Júnior ou Assistente 
Não é requerida experiência mínima. São necessários, no mínimo, dois anos de exercício no 
cargo. A instrução mínima requerida é graduação.

Pleno ou adjunto 
É requerida a experiência mínima de três anos. São necessários, no mínimo, seis anos de 
experiência acumulada. A instrução mínima requerida é a Graduação.
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Sênior ou titular 
É requerida experiência mínima acumulada de dez anos na função. É necessário ter desenvolvido 
ou implementado projeto de impacto na Instituição. A instrução mínima requerida é Pós-
Graduação.

ESTRATÉGIAS DE ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS
A admissão para qualquer cargo deve-se dar mediante processo seletivo, observados os 
requisitos mínimos de provimento. O salário do funcionário deve corresponder à primeira faixa 
do nível salarial, podendo ocorrer admissão em outras faixas que não a inicial do respectivo 
nível, quando houver vagas ou houver necessidade de uma qualificação profissional específica. 
Estão previstas três formas de movimentação do funcionário entre o quadro da FGV:

Promoção
Alteração do salário do funcionário, dentro da mesma classe salarial do cargo que ocupa. 

Acesso 
Mudança do funcionário de uma classe para outra de maior complexidade, usualmente na 
mesma carreira.

Transferência
Mudança do funcionário de um cargo para outro de mesmo nível salarial em classe distinta, 
seja isolada ou pertencente à carreira.

O salário de cada funcionário é determinado pelo valor da classe que ocupa e por seu 
desempenho, sendo seu posicionamento na faixa salarial resultante dessas duas análises:

 » a primeira parte do salário, referente ao cargo, é estabelecida por meio da avaliação de cargos, 
ou seja, sua posição hierárquica/estratégica na FGV, e dos dados do mercado; o valor desse salário 
é representado pelo salário inicial de cada nível, na faixa 1;

 » a segunda parte do salário, referente ao indivíduo, é estabelecida por meio da avaliação de 
seu desempenho e de regras de movimentação; o valor desse salário é indicado de acordo com 
as faixas salariais.

ESTRATÉGIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
A FGV EBAPE zela pela manutenção de padrões de recrutamento e condições de trabalho 
condizentes com sua natureza educacional, bem como por oferecer oportunidade de 
aperfeiçoamento técnico-profissional a seus funcionários.

A qualificação do corpo técnico-administrativo tem por finalidade aprimorar as práticas 
profissionais, promovendo a melhoria da qualidade das funções. Para tanto, são oferecidas 
aos funcionários bolsas de estudo para cursos de graduação, Pós-Graduação lato sensu e 
stricto sensu, correspondentes a um auxílio monetário mensal de até 100% da mensalidade 
do curso frequentado. São também oferecidos na Escola cursos de treinamento e atualização 
profissional. A FGV EBAPE também apoia a participação de funcionários em eventos científicos 
e em outras atividades ligadas às funções de apoio técnico, administrativo e operacional. 
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CORPO  
DISCENTE
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COMPOSIÇÃO  
DO CORPO DISCENTE
O corpo discente da Graduação presencial é constituído de alunos, prioritariamente, oriundos 
do Rio de Janeiro, abrangendo ainda alunos de outras regiões do país e aqueles de intercâmbio. 

Na Graduação Tecnológica a distância, a faixa etária dos alunos flutua de 25 a 40 anos, o 
que valida o desenho do perfil do público-alvo dos cursos, baseado na compreensão de que 
os cursos se destinam àqueles que já iniciaram – e não concluíram – por mais de uma vez 
um curso de graduação, que já estão inseridos no mercado de trabalho, que possuem sua 
própria empresa ou que ocupam cargos de média gerência em vários tipos de organização. 
Em síntese, todos os que almejam melhorar sua posição profissional no mercado de trabalho. 
A distribuição dos alunos no país apresenta maior concentração nas grandes capitais – São 
Paulo e Rio de Janeiro – dispersando-se na região Norte e Nordeste, embora essas áreas 
sejam marcadas por maior carência de profissionais qualificados.



ESTRATÉGIAS  
DE SELEÇÃO 
O ingresso nos cursos de graduação é feito por processo seletivo dos candidatos por meio 
de uma das seguintes modalidades:

Vestibular
Prioritariamente promovido pela Escola, aberto a todo candidato que, tendo concluído o 
ensino médio ou equivalente, venha a ser aprovado e classificado dentro do número de vagas 
oferecido.
 
Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 
Aberto a todo candidato que, tendo concluído o ensino médio ou equivalente, venha a ser 
aprovado e classificado de acordo com critérios específicos, dentro do número de vagas 
oferecido.
 
Transferência 
Aberta a aluno de curso superior de outra Instituição de Ensino Superior, respeitados os 
cursos afins, a disponibilidade de vaga e os critérios seletivos específicos, desde que o 
aproveitamento dos créditos das disciplinas compatíveis não ultrapasse 25% da carga horária 
total do curso da Escola. 

Reingresso 
Aberto aos portadores de diploma de curso superior que desejam titular-se ou habilitar-se no 
curso, observada a existência de vaga e avaliação satisfatória em processo seletivo específico.
 
Convênio cultural 
Aberto com base em acordos ou convênios celebrados com outras instituições, firmados por 
protocolo, na forma do Regimento da Escola, com definição do número de vagas, critérios 
e condições.
 
As inscrições para os processos seletivos de ingresso são abertas por edital, em que constam 
número de vagas, prazos, documentação exigida, modalidades e instrumentos da seleção, 
critérios de aprovação e classificação e demais informações úteis e necessárias.

O candidato classificado para ingresso no curso deve providenciar sua matrícula na Escola 
e inscrever-se nas disciplinas que irá cursar, apresentando, dentro do prazo estipulado, 
os documentos exigidos conforme instruções que lhe são previamente fornecidas. O não 
comparecimento à matrícula, no prazo estabelecido, autoriza a Escola a fazer reclassificação 
para a matrícula dos candidatos subsequentes, dentro da ordem de classificação, obedecidos 
os prazos de prescrição do processo seletivo.

Nos cursos de Mestrado e Doutorado, a seleção de candidatos é realizada com base nas 
seguintes etapas:

 » Mestrado em Administração Pública: teste de seleção da ANPAD, redação, avaliação de curriculum 
vitae, entrevista, testes ANPAD, GRE e GMAT opcionais; 

 » Mestrado em Gestão Empresarial: prova de Inglês, prova de raciocínio quantitativo, redação, 
avaliação de curriculum vitae, entrevista, testes ANPAD, GRE e GMAT opcionais;

 » Mestrado e Doutorado em Administração: teste de seleção da ANPAD, Toffel ou Yelts, avaliação 

de curriculum vitae, entrevista.
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PRINCÍPIOS  
DA RECEPÇÃO DOS ALUNOS
Considerando a importância de promover a integração dos ingressantes ao ambiente acadêmico, 
a FGV EBAPE conta com o Programa de Acolhimento ao Ingressante, desenvolvido pelo 
Núcleo de Apoio Pedagógico – NAP (Vide no ANEXO XXIV as políticas de acompanhamento 
aos alunos ingressantes) o qual acompanha a trajetória acadêmica dos alunos, de modo a 
favorecer sua permanência no curso.

O Programa de Acolhimento ao Ingressante tem como objetivos:

 » desenvolver ações que propiciem um diálogo intercultural na comunidade acadêmica;

 » oferecer acolhimento, informações sobre o funcionamento da FGV EBAPE, socialização, 
solidariedade e conscientização aos alunos ingressantes; 

 » integrar o aluno ingressante ao ambiente acadêmico, promovendo o contato com professores 
e alunos veteranos e com as informações sobre os cursos, projetos de pesquisa e programas de 
formação continuada.

ESTRATÉGIAS  
DE APOIO PEDAGÓGICO
Com o objetivo de atenuar as deficiências de formação dos ingressantes, a FGV EBAPE 
oferece, tanto na graduação presencial quanto na a distância, cursos de nivelamento em 
Matemática. No que diz respeito às atividades acadêmicas, a FGV EBAPE conta com serviços 
de orientação administrativa, pedagógica e profissional:

Orientação administrativa
Na Intranet, o aluno acessa todas as informações administrativo-acadêmicas relativas à 
realização de seu curso.

Orientação pedagógica
Por meio do Núcleo de Atendimento ao Aluno, o aluno conta com apoio de professores, 
pedagogos, orientadores vocacionais e psicólogos. Esse é o espaço ainda para ouvir suas 
sugestões sobre sua participação na Escola.

Orientação profissional
Por meio do Placement FGV EBAPE, o aluno recebe suporte para planejamento de sua 
carreira, não só no ingresso no mercado de trabalho, assim como na colocação profissional, 
se formando.

O atendimento extraclasse aos alunos é realizado pelos Coordenadores de Curso, pelo NDE 
e pelos professores. Além disso, a FGV EBAPE conta com o Núcleo de Apoio ao Ensino de 
Graduação, responsável pela interface entre direção, coordenação, professores e alunos. 
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ESTRATÉGIAS  
DE APOIO FINANCEIRO
O apoio financeiro aos alunos se dá por meio da oferta de bolsas: 

Graduação presencial

 » Bolsas de estudos, integral ou parciais, da FGV a alunos com comprovada hipossuficiência e 
por mérito;

 » Bolsas de pesquisa a alunos que participam de projetos de pesquisa aprovados pela Escola;

 » Bolsas de extensão a alunos que participam de programas de extensão, regularmente aprovados 
pela Escola.

Graduação a distância

 » Bolsas de estudos, integral ou parciais, da FGV a alunos com comprovada hipossuficiência e 
por mérito. 

Mestrado e Doutorado 

 » Bolsas da Escola, da CAPES e do CNPq. 

 

ESTRATÉGIAS  
DE APOIO À CARREIRA
São estratégias de apoio à carreira dos alunos, processo progressivo que se inicia no ingresso 
no curso, consolida-se em sua conclusão, e se estende ao longo da carreira profissional dos 
ex-alunos.
 
Estágio e colocação profissional 
Área que mantém contato com egressos da graduação com o intuito de coletar informações 
pessoais atualizadas e sobre colocação profissional. 

Centro de Carreiras 
Área responsável pela orientação, aconselhamento e acompanhamento dos egressos no 
desenvolvimento de carreira, fomentando ainda a rede entre alunos efetivos e egressos, 
visando facilitar a colocação profissional dos alunos da graduação. 

Rede Alumni 
Canal que viabiliza a troca contínua de informações e experiências entre a FGV EBAPE e os 
egressos, visando apresentar os projetos que estejam sendo desenvolvidos na Escola, propor 
grupos de discussão em torno de temas de interesse da comunidade, compartilhar a trajetória 
profissional dos egressos com os alunos efetivos, criando assim uma ponte entre o mundo 
profissional e o acadêmico.
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INFRAESTRUTURA  
ACADÊMICA
Localizada na Praia de Botafogo, a FGV EBAPE ocupa prédio anexo à sede da Fundação Getulio 
Vargas. Suas instalações, adequadas ao pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas, 
atendendo a condições de conforto e salubridade. Todos os espaços da FGV e da FGV EBAPE 
são adequados à circulação e permanência de sujeitos portadores de necessidades especiais 
(Vide no ANEXO XXV mais informações sobre atendimento a portadores de necessidades 
especiais). 

Salas de aula
A Escola conta com salas de aula e auditórios, com capacidade entre 45 e 55 alunos, climatizadas, 
bem iluminadas, equipamentos audiovisuais e de informática, ligados à internet.
 
Auditórios
A Escola conta com três auditórios, com capacidade para 50 pessoas, no estilo anfiteatro, 
dotados de recursos de sonorização e cabeamento de internet, com pontos para laptops 
nas bancadas.

Salas de professores
A Escola conta com salas, equipadas com computadores individuais, para todos os professores; 
para apoiar o trabalho destes, dispõe de um pool de impressoras.

Salas de coordenadores
A Escola conta com salas de coordenação tanto para os cursos de graduação, quanto para 
os de Mestrado e de Doutorado. 

Salas de reunião
A Escola conta com salas de reunião equipadas com computadores e televisão.

Laboratórios de informática
A FGV EBAPE possui cinco laboratórios de informática, com equipamentos de última geração, 
à disposição dos alunos e professores, com expectativa de 30 alunos por equipamento (Vide 
no ANEXO XXVI mais informações sobre os laboratórios de informática). 

Biblioteca
A biblioteca da FGV ocupa área de 1.189,69 m2, para seu acervo e atividades administrativas, 
contando ainda com espaço multimídia, pontos de automação, laboratório de informática, 
espaços individuais de estudo (Vide no ANEXO XXVI mais informações sobre a biblioteca). 

CPA
A Comissão Própria de Avaliação da FGV EBAPE dispõe de espaço específico reservado para 
sua atuação, em ambiente climatizado, contando com recursos tecnológicos que propiciam o 
desenvolvimento das atividades executadas por uma secretária. A CPA dispõe de autonomia 
financeira para execução de suas atividades e para produção de materiais (peças, banners, 
sites), aplicação de pesquisas, divulgação dos resultados. 
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INFRAESTRUTURA  
PARA O CORPO DISCENTE
A FGV EBAPE conta com espaços específicos para o corpo discente.

Empresa Júnior
Instalada em sala ampla, devidamente equipada, a FGV Júnior foi criada para auxiliar o 
aprendizado prático dos alunos, com projetos de consultoria assistidos por professores. 

Salas de alunos
A FGV EBAPE conta com salas de apoio para alunos de Mestrado e Doutorado.

Sala do Diretório Acadêmico 
A FGV EBAPE dispõe de sala de trabalho para o colegiado e o corpo de alunos para a realização 
das atividades do Diretório Acadêmico.

Área de convivência
Para conforto e comodidade de alunos, professores e funcionários, a FGV EBAPE conta com 
área de convivência e de desenvolvimento de atividades de recreação e culturais, devidamente 
equipadas. 

Área de alimentação
A FGV, no prédio sede, conta com lanchonete e restaurante com 226 lugares e público flutuante 
entre 750 e 800 pessoas por dia. Em seu entorno, há vários restaurantes, lanchonetes e 
shopping centers. 

INFRAESTRUTURA  
DE COMUNICAÇÃO 
A FGV EBAPE organiza e controla estratégias e meios de comunicação interna e externa, 
com o objetivo de fomentar a divulgação das atividades de ensino, pesquisa e extensão, a 
transparência administrativa, o intercâmbio com a comunidade externa e o entrosamento 
entre docentes, discentes e corpo técnico-administrativo (Vide no ANEXO XXVII os meios de 
comunicação da Escola). 

INFRAESTRUTURA 
ADMINISTRATIVA
A FGV EBAPE possui instalações compatíveis com sua estrutura organizacional e atividades 
administrativas. Todos os espaços da FGV e da FGV EBAPE são também adequados à circulação 
e permanência de sujeitos portadores de necessidades especiais.

Salas do diretor e do vice-diretor
O diretor e o vice-diretor contam com salas específicas a suas atividades.

Secretaria 
Espaço do departamento financeiro e da área administrativa da Escola.

84



INFRAESTRUTURA  
FINANCEIRA
Compete à Mantenedora promover os adequados meios de funcionamento das atividades 
administrativo-acadêmicas da Escola, colocando-lhe à disposição bens móveis e imóveis, 
assegurando-lhe os suficientes recursos financeiros de custeio. A aprovação do Orçamento 
Anual da Escola e de decisões que tenham repercussão econômico-financeira depende da 
Mantenedora.

A sustentabilidade financeira das atividades de ensino e pesquisa é obtida também por meio 
da oferta de cursos de graduação presencial e a distância, de cursos de Pós-Graduação 
stricto sensu, além de cursos de pequena e média duração. Existem ainda recursos oriundos 
da prestação de consultoria a organizações públicas e privadas. Os recursos obtidos são 
distribuídos entre as áreas de ensino, pesquisa e extensão, assim como os bens públicos da FGV.
 

INFRAESTRUTURA  
DE SEGURANÇA
O prédio onde funciona a FGV EBAPE atende às normas de segurança de pessoal e equipamentos. 
Está corretamente equipado com extintores e escadas de incêndio, além de amplas áreas 
de circulação. O controle de acesso é feito por funcionários da FGV, presencialmente e por 
circuito fechado de TV.
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ANEXOS 14



ANEXO	I	
	Atos	regulatórios	

	
Instituição	 Credenciamento	 Recredenciamento	

Escola	Brasileira	de	

Administração	Pública	e	de	

Empresas	–	EBAPE	

Portaria	nº	580,	de	28/03/2001.	DOU	de	29/03/2001	(Graduação	–	Presencial)	

Portaria	nº	3.661,	de	5/12/2003.	DOU	de	08/12/2003	(Pós-Graduação	–	EAD)		

Portaria	nº	1.231,	de	18/12/2007.	DOU	de	06/12/2007	(Graduação	–	EAD)	

Portaria	nº	1.054,	de	23/12/2015.	DOU	de	24/12/2015	/	Portaria	nº	508,	de	

09/07/2015.	DOU	de	10/07/2015	(novos	polos	EAD:	Santo	André,	Teresina,	POA,	

Goiânia,	Foz	do	Iguaçu,	São	Luís	/	Belo	Horizonte)	

Portaria	nº	739,	de	

20/07/2016.	DOU	de	

21/07/2016	

Curso	 Autorização	 Reconhecimento	
Renovação	de	

Reconhecimento	

Curso	de	Bacharel	em	

Administração	

Portaria	nº	580,	de	28/03/2001.	DOU	de	

29/03/2001	

Portaria	nº	223,	de	07/06/2006.	DOU	de	

09/06/2006		

Portaria	 nº	 703,	 de	

18/12/2013.	 DOU	 de	

19/12/2013	

Curso	Superior	de	Tecnologia	em	

Processos	Gerenciais		

Portaria	nº	21,	de	16/01/2008.	DOU	de	

17/01/2008	

Portaria	nº	42,	de	14/02/2013.	DOU	de	

15/02/2013	

Portaria	 nº	 698,	 de	

17/11/2014.	 DOU	 de	

18/11/2014	

Curso	Superior	de	Tecnologia	em	

Gestão	Comercial		

Portaria	nº	356,	de	17/08/2011.	DOU	de	

18/08/2011	

Portaria	nº	436,	de	30/07/2014.	DOU	de	

31/07/2014	

-	

Curso	Superior	de	Tecnologia	em	

Gestão	Financeira		

Portaria	nº	357,	de	17/08/2011.	DOU	de	

18/08/2011	

Portaria	nº	436,	de	30/07/2014.	DOU	de	

31/07/2014	

-	



Curso	Superior	de	Tecnologia	em	

Gestão	Pública		

Portaria	nº	355,	de	17/08/2011.	DOU	de	

18/08/2011	

Portaria	nº	436,	de	30/07/2014.	DOU	de	

31/07/2014	

-	

Curso	 Autorização	 Reconhecimento	
Renovação	de	

Reconhecimento	

Curso	Superior	de	Tecnologia	em	

Gestão	de	Turismo		

Portaria	nº	353,	de	17/08/2011.	DOU	de	

18/08/2011	

Portaria	nº	436,	de	30/07/2014.	DOU	de	

31/07/2014	

-	

Curso	Superior	de	Tecnologia	em	

Marketing		

Portaria	nº	354	de	17/08/2011.	DOU	de	

18/08/2011	

Portaria	nº	436,	de	30/07/2014.	DOU	de	

31/07/2014	

-	

Curso	Superior	de	Tecnologia	em	

Gestão	de	Recursos	Humanos		

Portaria	nº	546,	de	24/10/2013.	DOU	de	

25/10/2013	

-	 -	

Mestrado	Acadêmico	em	

Administração/Doutorado	

-	 Parecer	CNE/CES	nº	288/2015,	

homologado	pelo	Ministro	da	Educação	

por	meio	do	despacho	publicado	no	DOU	

de	10/12/2015	

-	

Doutorado	em	Administração	 -	 Parecer	CNE/CES	nº	288/2015,	

homologado	pelo	Ministro	da	Educação	

por	meio	do	despacho	publicado	no	DOU	

de	10/12/2015	

-	

Mestrado	Executivo	em	Gestão	

Empresarial	(Nível	Profissional)	

-	 Parecer	CNE/CES	nº	288/2015,	

homologado	pelo	Ministro	da	Educação	

por	meio	do	despacho	publicado	no	DOU	

de	10/12/2015	

-	



Mestrado	em	Administração	

Pública	(Nível	Profissional)	

-	 Parecer	CNE/CES	nº	288/2015,	

homologado	pelo	Ministro	da	Educação	

por	meio	do	despacho	publicado	no	DOU	

de	10/12/2015	

-	

	

	 	



ANEXO	II	

	
Demonstrativo	de	capacidade	e	sustentabilidade	financeira	da	FGV/EBAPE	

	

Demonstrativo	de	Capacidade	e	Sustentabilidade	Financeira	

Demonstrativo	Financeiro	–	EBAPE	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	

Receitas	 R$	40.320.401,03	 R$	44.352.441,14	 R$	48.787.685,25	 R$	53.666.453,77	 R$	59.033.099,15	

Anuidade/mensalidades	(+)		 43.482.623,95	 47.672.775,20	 52.274.036,02	 57.327.122,08	 62.876.800,88	

Bolsas	(-)	 1.187.288,71	 1.246.653,15	 1.308.985,80	 1.374.435,09	 1.443.156,85	

Diversos	(+)	 134.400,00	 141.120,00	 148.176,00	 155.584,80	 163.364,04	

Financiamentos	(+)	 -	 -	 -	 -	 -	

Inadimplências	(-)	 2.109.334,21	 2.214.800,92	 2.325.540,97	 2.441.818,01	 2.563.908,92	

Serviços	(+)	 -	 -	 -	 -	 -	

Taxas	(+)	 -	 -	 -	 -	 -	

Impostos	(Cofins)	(-)	 -	 -	 -	 -	 -	

Despesas	 40.320.401,03	 44.352.441,14	 48.787.685,25	 53.666.453,77	 59.033.099,15	

Acervo	bibliográfico	(-)	 3.960,00	 4.356,00	 4.791,60	 5.270,76	 5.797,84	

Aluguel	(-)	 -	 -	 -	 -	 -	

Despesas	Administrativas	(-)	 9.675.892,60	 10.643.481,86	 11.707.830,05	 12.878.613,05	 14.166.474,36	

Encargos	(-)	 94.072,00	 103.479,20	 113.827,12	 125.209,83	 137.730,82	

Equipamentos	e	software	(-)	 415.360,00	 456.896,00	 502.585,60	 552.844,16	 608.128,58	

Eventos	(-)	 177.100,00	 194.810,00	 214.291,00	 235.720,10	 259.292,11	

Investimento	(compra	de	imóvel)	 -	 -	 -	 -	 -	



Demonstrativo	Financeiro	–	EBAPE	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	

Manutenção	(-)	 40.319,40	 44.351,34	 48.786,47	 53.665,12	 59.031,63	

Mobiliário	(-)	 -	 -	 -	 -	 -	

Pagamento	Pessoal	Administrativo	(-)	 5.290.056,23	 5.819.061,86	 6.400.968,04	 7.041.064,85	 7.745.171,33	

Pagamento	Professores	(-)	 22.312.295,50	 24.543.525,05	 26.997.877,56	 29.697.665,31	 32.667.431,84	

Pesquisa	e	Extensão	(-)	 1.761.345,30	 1.937.479,83	 2.131.227,81	 2.344.350,59	 2.578.785,65	

Treinamento	(-)	 550.000,00	 605.000,00	 665.500,00	 732.050,00	 805.255,00	

	
	



ANEXO	III	
	

Resultados	de	autoavaliação	da	Escola	de	2011	a	2015	
	

Resultado	de	autoavaliação	2011	
	

Dimensão	 Desafios	2011	 Realização	2011	 Desafios	2012	

Dimensão	1:	

A	missão	e	o	Plano	

de	Desenvolvimento	

Institucional	

§ Manter-se	líder	no	segmento	de	ensino	

e	pesquisa	de	Administração	Pública	e	

de	Empresas;	

§ Consolidar,	junto	ao	corpo	docente,	as	

diversas	nomenclaturas	criadas	pelos	

órgãos	reguladores,	a	fim	de	unificar	a	

linguagem	e	orientar	seus	membros	

sobre	procedimentos	pautados	na	

emissão	de	Portarias	Ministeriais,	os	

quais	necessitam	ser	cumpridos	pelas	

IES;		

§ Acompanhar	e	avaliar	os	impactos	do	

processo	de	mudança	pelo	qual	a	

Escola	vem	atravessando.	

§ Reconhecido	como	líder	no	Estado	do	

Rio	no	ensino	de	Graduação	em	

Administração;	

§ Líder	na	produção	intelectual	na	área	

de	gestão;		

§ Reestruturação	da	área	de	Regulação	e	

Avaliação;	e	

§ Aplicação	às	agências	acreditadoras	

internacionais	–	AACSB	e	EFMD.		

	

§ Manter	programas	e	ações	que	contribuem	

para	o	alcance	da	missão	da	instituição	de	

ensino;		

§ Avançar	no	sentido	do	aperfeiçoamento	e	

internacionalização	de	seus	programas,	

atividades	e	equipe;		

§ Promover	ações/programas	que	

contribuam	para	o	desenvolvimento	

institucional;	e		

§ Dar	prosseguimento	ao	processo	de	

submissão	às	agências	acreditadoras	

internacionais.	

Dimensão	2:	

A	política	para	o	

ensino,	a	pesquisa,	a	

pós-graduação,	a	

§ Criação	de	um	Fórum	de	Discussão	

sobre	a	formação	do	egresso	no	novo	

contexto	socioeconômico	brasileiro	e	

mundial;		

§ Manter	e	consolidar	a	excelência	nas	

§ Realização	de	pesquisa	sobre	o	

posicionamento	do	curso	de	graduação	

e	ampla	discussão	com	a	Congregação;	

§ Análise	das	melhores	práticas	de	

escolas	de	gestão	nacionais	e	

§ Promover	maior	divulgação	nacional	dos	

programas,	via	visita	às	escolas	(no	curso	de	

graduação),	e	uso	mais	eficaz	de	mídias	

sociais	e	outros	meios	de	divulgação;	

§ Elaborar	e	submeter	à	aprovação	de	novo	



Dimensão	 Desafios	2011	 Realização	2011	 Desafios	2012	

extensão	e	as	

respectivas	normas	

de	

operacionalização,	

incluídos	os	

procedimentos	para	

estímulo	à	produção	

acadêmica,	às	bolsas	

de	pesquisa,	de	

monitoria	e	demais	

modalidades	

áreas	de	Ensino,	Pesquisa,	Publicação	e	

Pós-Graduação;		

§ Reformular	a	editoria	RAP,	visando	a	

sua	maior	inserção;	

§ Aperfeiçoar	os	registros	das	atividades	

de	extensão.		

	

internacionais,	por	meio	de	visitas	

técnicas;	

§ Aperfeiçoamento	do	Pró-Pesquisa,	

visando	à	melhoria	na	qualidade	da	

produção	acadêmica;	

§ Aprovação	do	programa	de	Mestrado	

Profissional	em	Administração	Pública	

pela	CAPES,	com	obtenção	de	conceito	

4;		

§ Ajustes	nos	regulamentos	dos	cursos	

de	pós-graduação	para	melhorar	

rendimento	acadêmico;	

§ Incentivos	aos	programas	intercâmbios	

discentes	(incoming	and	outcoming);	
§ Realização,	em	conjunto	com	a	Escola	

de	negócios	de	Wharton	–	

Universidade	da	Pensilvânia,	de	

disciplina	optativa	do	programa	de	

pós-graduação	em	Administração,	com	

a	participação	de	alunos	e	professores	

do	Mestrado	Profissional	em	Gestão	

Empresarial;	

§ Participação	como	integrante	da	rede	

do	International	Masters	Program	for	
Practicing	Management,	coordenado	

Regulamento	de	Bolsas	para	a	Graduação	

em	Administração;		

§ Discutir	com	a	Congregação	da	Escola	

proposta	de	um	novo	modelo	de	curso	de	

Graduação	em	Administração;	

§ Incrementar	parcerias	com	escolas	

estrangeiras	para	a	intensificação	do	

intercâmbio	internacional,	com	a	proposta	

de	criação	do	International	Experience	
Program	(IEP);		

§ Iniciar	primeira	turma	do	Mestrado	

Profissional	em	Administração	Pública;	

§ Submeter	ao	PIM	–	Partnership	in	
International	Management	(Rede	Mundial	

de	Intercâmbio	de	Escolas	de	Gestão);		

§ Dar	continuidade	aos	programas	de	

Intercâmbio	da	Wharton	School	of	Business	

e	do	IMPM,	com	a	realização	dos	cursos	no	

Brasil	e	com	a	participação	de	alunos	e	

professores	da	pós-graduação;	

§ Promover	a	participação	de	novos	

professores	visitantes	de	escolas	do	Brasil	e	

do	exterior	em	áreas	de	mutuo	interesse,	

visando	ao	avanço	do	saber	em	áreas	

críticas	da	Escola.	



Dimensão	 Desafios	2011	 Realização	2011	 Desafios	2012	

pelo	professor	Henry	Mintzberg,	em	

conjunto	com	as	Escolas	de	Negócios	

internacionais	da	McGill	(Canadá),	

Lancaster	(Inglaterra),	IIMB	(Índia)	e	

Renmin	University	(China),	com	a	

realização	do	Módulo	Brasileiro	para	o	

programa	de	2011.	O	módulo	contou	

com	a	participação	de	professores	da	

Escola;		

§ Alteração	na	forma	da	governança	da	

RAP,	buscando	profissionalizar	a	sua	

editoria.	



Dimensão	 Desafios	2011	 Realização	2011	 Desafios	2012	

Dimensão	3:	

A	responsabilidade	

social	da	instituição,	

no	que	concerne	à	

contribuição	em	

relação	à	inclusão	

social,	ao	

desenvolvimento	

econômico	e	social,	à	

defesa	do	meio	

ambiente,	da	

memória	cultural,	da	

produção	artística	e	

do	patrimônio	

cultural	

§ Reforçar	as	ações	acadêmicas,	

pedagógicas	e	organizacionais,	nas	

questões	de	inclusão	e	

responsabilidade	sociais;	

§ Ampliar	essas	ações	por	meio	de	

parcerias	com	instituições	que	visam	a	

tratar	do	tema,	tanto	no	âmbito	

acadêmico,	quanto	operacional;	

§ Discutir	de	forma	crítica	

Responsabilidade	Social,	envolvendo	

Governo	e	Sociedade	Civil.	

§ Continuação	dos	programas	sociais	de	

inclusão	e	cidadania	em	convênio	com	

o	Cáritas;	

§ Implementação	na	FGV/RJ	do	Projeto	

SIFE,	por	parte	da	EBAPE,	com	a	

participação	de	alunos	de	Graduação	

de	todas	as	Escolas	da	FGV/RJ;		

§ Inclusão	nas	principais	disciplinas	de	

conteúdos	de	Responsabilidade	Social.	

	

§ Participação	no	PRME	–	consórcio	

internacional	de	escolas	de	negócios	que	

discutirá	as	questões	ligadas	à	

sustentabilidade	do	RIO+20.	

	

Dimensão	4:	

A	Comunicação	com	

a	Sociedade	

§ Estabelecimento	de	formas	mais	

eficientes	de	comunicação	com	os	ex-

alunos	da	graduação	e	da	pós-

graduação	da	Escola;		

§ Criação	da	intranet	própria	da	

FGV/EBAPE;	

§ A	integração	dos	meios	de	

comunicação.	

§ Estruturação	do	banco	de	dados	dos	

ex-alunos;	

§ Montagem	e	finalização	do	sistema	

intranet	acadêmica	e	administrativa;	

§ Comunicação	das	oportunidades	e	

programas	via	mídias	alternativas	com	

as	comunidades	virtuais	de	ex-alunos.			

	

§ Estruturar	e	obter	aprovação	de	Associação	

de	ex-alunos;	

§ Implantar	e	manter	intranet	com	a	

postagem	dos	elementos	normativos	mais	

importantes;	

§ Formalizar	atuação	da	Ouvidoria,	com	

ampla	divulgação	no	site	da	Escola.	



Dimensão	 Desafios	2011	 Realização	2011	 Desafios	2012	

Dimensão	5:	

Políticas	de	pessoal,	

de	carreiras	do	corpo	

docente	e	corpo	

técnico-

administrativo,	seu	

aperfeiçoamento,	

desenvolvimento	

profissional	e	suas	

condições	de	

trabalho	

§ Implementar	o	novo	modelo	de	Plano	

de	Carreira	Docente	seguindo	as	

estratégias	da	Mantenedora;	

§ Aumentar	o	incentivo/apoio	já	

existente	à	participação	dos	

funcionários	técnico-administrativos	

em	programas	internos	e	externos	de	

aperfeiçoamento	profissional.		

	

§ Estudos	para	a	reformulação	do	plano	

de	carreiras,	em	conjunto	com	a	área	

de	Recursos	Humanos;		

§ Continuidade	do	programa	de	

aumento	de	produtividade	e	

capacitação	de	Recursos	Humanos;		

§ Aplicação	da	avaliação	anual	de	

desempenho	do	corpo	técnico-

administrativo,	em	conformidade	com	

as	normas	da	Mantenedora.	

§ Propor	revisão	no	Plano	de	Carreira	

Docente	seguindo	as	estratégias	da	

Mantenedora;		

§ Reformular	programa	de	incentivo	a	

pesquisa,	de	forma	a	melhor	alinhá-lo	com	

os	objetivos	da	escola;	

§ Promover	movimentações	na	carreira	

docente	com	a	realização	de	processos	de	

promoção;		

§ Redimensionar	áreas	críticas	de	apoio	

visando	ao	incremento	da	produtividade,	

rapidez	de	resposta	e	satisfação	dos	clientes	

internos	e	externos;	

§ Intensificar	os	esforços	de	aperfeiçoamento	

do	corpo	técnico-administrativos.	

Dimensão	6:	

Organização	e	

gestão	da	instituição,	

especialmente	o	

funcionamento	e	a	

representatividade	

dos	colegiados,	sua	

independência	e	

autonomia	na	

relação	com	a	

§ Readequar	o	sistema	sem	perder	de	

vista	a	agilidade	e	o	envolvimento	da	

comunidade	no	processo	de	gestão.	

	

§ Cumprimento	integral	das	reuniões	

dos	órgãos	colegiados	previstas	em	

calendário	acadêmico;		

§ Manutenção	da	programação	regular	

das	reuniões	da	CTA	(Conselho	

Técnico-Acadêmico);	

§ Ajustes	no	quadro	docente	e	nas	

atribuições	das	unidades;	

§ Aplicação	de	pesquisa	de	opinião	sobre	

condições	de	trabalho,	ao	corpo	

§ Renovar	Conselho	Consultivo,	com	nova	

composição;	

§ Reorganizar	a	Empresa	Júnior,	com	eleição	

e	instalação	da	nova	diretoria;	

§ Reorganizar	processos	organizacionais	e	

gerenciais	visando	à	maior	eficiência	

administrativa	e	à	excelência	acadêmica;	

§ Estimular	o	envolvimento	da	comunidade	

acadêmica	no	processo	de	gestão.	



Dimensão	 Desafios	2011	 Realização	2011	 Desafios	2012	

Mantenedora,	e	a	

participação	dos	

segmentos	da	

comunidade	

universitária	nos	

processos	decisórios	

técnico-administrativo;		

§ Reinstalação	do	Diretório	Acadêmico,	

com	a	posse	da	nova	Diretoria.	

Dimensão	7:	

Infraestrutura	física,	

especialmente	a	de	

ensino	e	de	

pesquisa,	biblioteca,	

recursos	de	

informação	e	

comunicação	

§ Implantação	continuada	de	tecnologias	

de	suporte	ao	ensino;	

§ Atualização	dos	softwares	da	Escola;	
§ Melhoria	das	salas	de	aula,	com	

adoção	do	sistema	anfiteatro;	

§ Melhoria	contínua	dos	equipamentos,	

do	acervo	bibliográfico,	das	bases	de	

informação	e	do	espaço	físico	da	

biblioteca.		

	

§ Renovação	de	parte	dos	equipamentos	

de	informática,	com	a	substituição	de	

hardware	e	atualização	de	softwares;		
§ Reorganização	do	leiaute	físico,	

visando	a	expandir	a	área	de	

atendimento	do	Centro	de	Graduação,	

sala	de	professores	e	áreas	destinadas	

aos	alunos	de	mestrado	e	doutorado.	

§ Envolver	a	Direção	de	Operações	(DO)	da	

FGV,	responsável	pelas	instalações	físicas,	

no	diagnóstico	e	proposta	de	soluções	para	

melhorias	da	infraestrutura	tecnológica	e	

de	suporte;		

§ Reformar	laboratório	de	tecnologia	para	

atendimento	de	pequenos	grupos	de	

alunos.	



Dimensão	 Desafios	2011	 Realização	2011	 Desafios	2012	

Dimensão	8:	

Planejamento	e	

avaliação,	

especialmente	em	

relação	aos	

processos,	

resultados	e	eficácia	

da	autoavaliação	

institucional	

§ As	avaliações	realizadas	destacam	que	

a	infraestrutura	da	Escola	é	muito	boa	

e	que,	para	melhorar,	falta	um	espaço	

de	convivência	mais	amplo	para	

estudantes;		

§ Aprimoramento	do	sistema	de	

autoavaliação	proposto	pelo	

MEC/SINAES;	

§ Manutenção	dos	conceitos	das	

avaliações	positivas	feitas	pelo	MEC	

para	o	curso	de	graduação;	

§ Alcançar	a	nota	6,0	no	programa	de	

Pós-Graduação	em	Administração.	

	

§ Manutenção	e	aprimoramento	do	

sistema	de	avaliação	interna,	

envolvendo	os	principais	atores	

(discentes,	docentes	e	corpo	técnico-

administrativo).	

§ Incluir	novos	membros	na	CPA,	contando	

com	a	representação	da	Diretoria	de	

Operações,	Biblioteca	e	FGV	Online	(EAD);		

§ Implementar	sistema	de	informação	para	

acompanhamento	e	controle	das	ações	

recomendadas	pela	CPA	junto	aos	

responsáveis;	

§ Assegurar	o	reconhecimento	dos	níveis	de	

qualidade	acadêmica	da	Escola	pelos	

órgãos	reguladores	nacionais	e	

internacionais.	

Dimensão	9:	

Políticas	de	

atendimento	aos	

estudantes	

	

§ Expansão	da	interação	com	alunos	e	

ex-alunos;		

§ Incluir	os	alunos	intercambistas	no	

elenco	de	egressos	para	contato.	

	

§ Consolidação	do	Núcleo	de	Apoio	

Pedagógico	ao	Ensino	de	Graduação;		

§ Consolidação	dos	Encontros	

Pedagógicos	com	o	Colegiado	do	curso	

de	Graduação	em	Administração;	

§ Consolidação	das	reuniões	de	

avaliação	com	o	Diretório	Acadêmico	e	

com	os	representantes	do	curso	de	

Graduação	em	Administração;		

§ Consolidação	das	reuniões	de	

§ Estruturar	área	de	desenvolvimento	de	

carreiras	e	estreitar	relacionamento	com	as	

principais	empresas	empregadoras;		

§ Criar	o	Programa	de	Aperfeiçoamento	e	

Nivelamento	Discente	(PAND)	que	objetiva	

suprir	déficit	do	ensino	médio	dos	alunos	

de	Graduação	em	Administração;		

§ Criar	e	aprovar	Comissão	de	Bolsas	para	o	

programa	de	Graduação	e	Pós-Graduação	

stricto	sensu.	



Dimensão	 Desafios	2011	 Realização	2011	 Desafios	2012	

avaliação	com	os	representantes	dos	

alunos	do	programa	de	pós-graduação	

stricto	sensu;		
§ Ampliação	das	atividades	

complementares	integrando	com	

outras	Escolas	da	FGV.	

	

Dimensão	10:	

Sustentabilidade	

financeira,	tendo	em	

vista	o	significado	

social	da	

continuidade	dos	

compromissos	na	

oferta	da	educação	

superior	

§ Identificar	fontes	de	financiamento	

para	novos	projetos	de	pesquisa.	

	

§ Maior	participação	nos	editais	de	

financiamento	de	pesquisas	em	áreas	

de	interesse	da	Escola;	e	

§ Identificação	de	fontes	de	recursos	

internacionais	para	pesquisa	bem	

como	as	respectivas	formas	de	acesso.	

§ Buscar	aumento	da	participação	de	

recursos	internacionais	de	pesquisa	no	

orçamento	da	Escola;	e	

§ Fomentar	a	captação	de	recursos	privados	

para	investimentos	na	Escola	(found	
rasing).	

	

	 	



Resultado	de	autoavaliação	2012	
	

Dimensão	 Desafios	2012	 Realização	2012	 Desafios	2013	

Dimensão	1:	

A	missão	e	o	Plano	

de	Desenvolvimento	

Institucional	

§ Manter	programas	e	ações	que	

contribuem	para	o	alcance	da	missão	

da	instituição	de	ensino;	

§ Avançar	no	sentido	do	

aperfeiçoamento	e	da	

internacionalização	de	seus	

programas,	atividades	e	equipe;	

§ Promover	ações/programas	que	

contribuam	para	o	desenvolvimento	

institucional;		

§ Dar	prosseguimento	ao	processo	de	

submissão	às	agências	acreditadoras	

internacionais.	

§ Todas	as	ações	empreendidas	em	2012	

foram	alinhadas	no	sentido	do	

cumprimento	das	metas;		

§ Novas	ações	não	previstas	foram	

implementadas;	

§ Atendimento	das	metas	na	

contratação	de	professores	e	

programas	internacionais	e	ampliação	

das	atividades	de	intercâmbios	

existentes;	

§ Esforços	contínuos	para	aperfeiçoar	a	

estrutura	e	os	processos	

organizacionais	da	escola;	

§ Aceitação	da	candidatura	da	EBAPE	no	

processo	da	EFMD;		

§ Preparação	para	submissão	a	AACSB	

de	acordo	com	as	novas	normas	e	

critérios	da	agência	acreditadora.	

§ Submissão	a	EFMD	do	processo	de	

acreditação	EQUIS	da	Escola	e	recebimento	

da	comissão	de	avaliação;	

§ Início	de	processo	de	submissão	ao	AACSB;	

§ Integralização	acadêmica	e	administrativa	

dos	cursos	de	graduação	tecnológica;	

§ Aprovação	do	Código	de	Ética	da	

Graduação;		

§ Expansão	de	novos	polos	e	cursos	de	

Graduação	Tecnológica	–	EAD.	

Dimensão	2:	

A	política	para	o	

ensino,	a	pesquisa,	a	

pós-graduação,	a	

§ Promover	maior	divulgação	nacional	

dos	programas,	via	visita	às	escolas	(no	

curso	de	graduação)	e	uso	mais	eficaz	

de	mídias	sociais	e	outros	meios	de	

divulgação;		

§ Continuidade	do	Projeto	EBAPE	na	

escola,	com	o	lançamento	do	projeto	

piloto	JEMPES		para	divulgar	a	EBAPE	e	

a	profissão	de	administrador	nas	

escolas	de	ensino	médio.	Projeto	piloto	

§ Aprovação	final	do	regulamento	de	bolsas;	

§ Proposta	a	congregação	do	novo	Projeto	

Pedagógico	da	graduação	presencial	em	

Administração;	

§ Implantação	do	centro	de	estudos	de	



Dimensão	 Desafios	2012	 Realização	2012	 Desafios	2013	

extensão	e	as	

respectivas	normas	

de	

operacionalização,	

incluídos	os	

procedimentos	para	

estímulo	à	produção	

acadêmica,	às	bolsas	

de	pesquisa,	de	

monitoria	e	demais	

modalidades	

§ Elaborar	e	submeter	à	aprovação	de	

novo	Regulamento	de	Bolsas	para	a	

Graduação	em	Administração;		

§ Discutir	com	a	Congregação	da	Escola	

proposta	de	um	novo	modelo	de	curso	

de	Graduação	em	Administração;	

§ Incrementar	parcerias	com	escolas	

estrangeiras	para	a	intensificação	do	

intercâmbio	internacional,	com	a	

proposta	de	criação	do	IEP;		

§ Iniciar	primeira	turma	do	Mestrado	

Profissional	em	Administração	Pública;	

§ Submeter	ao	PIM	(Rede	Mundial	de	

Intercâmbio	de	Escolas	de	Gestão);	

§ Dar	continuidade	aos	programas	de	

Intercâmbio	da	Wharton	School	of	

Business	e	do	IMPM,	com	a	realização	

dos	cursos	no	Brasil	e	com	a	

participação	de	alunos	e	professores	

da	pós-graduação;	

§ Promover	a	participação	de	novos	

professores	visitantes	de	escolas	do	

Brasil	e	do	exterior	em	áreas	de	mútuo	

interesse,	visando	ao	avanço	do	saber	

em	áreas	críticas	da	Escola.	

realizado	em	duas	instituições	

(Bennett	e	CEFET)	/	Dinamização	da	

divulgação	nas	mídias	Twitter	e	

Facebook;	

§ Regulamento	elaborado;	

§ Iniciada	a	discussão	com	o	Corpo	

Docente	para	apresentação	da	

proposta	do	novo	projeto	pedagógico;	

§ Curso	de	Especialização	em	Gestão	da	

Inovação	em	Ciência	e	Tecnologia	para	

40	bolsistas	do	governo	argentino;	

§ Iniciado	o	2º	Módulo	do	IMPM;	

§ Lançamento	do	CIM	

(Barcelona/Miami/SP/RJ);	

§ Parceria	com	a	Boeing,	acordo	que	

propiciou	a	uma	aluna	da	graduação	

passar	um	período	em	Seattle	/	

Convênio	com	18	novas	escolas	

internacionais	/	Oferta	da	Disciplina	

INTERNATIONAL	ADMINISTRATION	

(Curso	de	Verão);	

§ Aprovação	por	parte	de	um	aluno	da	

graduação	para	participar	do	Programa	

de	Formação	Cultural	na	universidade	

de	Paris	IV-Sorbonne.	

liderança	organizacional	-	CEALO;	

§ Implantação	de	um	programa	internacional	

(IMBA)	com	foco	em	gestão	e	base	no	

contexto	brasileiro;	

§ Aperfeiçoamento	e	incentivo	dos	

intercâmbios	internacionais	do	corpo	

discente	com	maior	oferta	de	disciplinas	em	

inglês;	

§ Continuidade	das	visitas	de	professores	de	

Universidade	do	exterior;		

§ Implantação	do	módulo	internacional	do	

Mestrado	Executivo	em	Gestão	Empresarial	

-	MEX,	com	a	realização	1º	programa	com	o	

Instituto	de	Empresas	-	IEE;	

§ Revisão	e	padronização	dos	regulamentos	

dos	Programas	de	Pós-graduação	Stricto	

Sensu	com	base	nas	orientações	da	CAPES;	

§ Revisão	e	padronização	dos	regulamentos	

da	Graduação	com	base	nas	orientações	do	

MEC;	

§ Revisão	e	atualização	do	manual	do	aluno	

da	graduação	presencial;	

§ Elaboração	e	Execução	do	programa	de	

integração	entre	a	Pós-graduação	e	a	

Graduação;	



Dimensão	 Desafios	2012	 Realização	2012	 Desafios	2013	

	 § Primeira	turma	iniciada	em	abril	e	

processo	seletivo	para	processo	

seletivo	2013	realizado	em	dezembro;	

§ Submetida	a	candidatura.	A	Escola	

encontra-se	na	lista	de	aprovação;	

§ Nova	parceria	com	o	Instituto	de	

Empresa	da	Espanha	para	a	realização	

de	um	módulo	com	os	alunos	do	

Mestrado	Executivo	em	Gestão	

Empresarial	–	MEX/EBAPE	no	IEE;	

§ A	EBAPE	recebeu	14	professores	

visitantes	das	principais	instituições	do	

exterior;	

§ Reestruturação	e	execução	do	novo	

sistema	de	Governança	da	RAP;	

§ Transição	do	periódico	RIEL	da	UFMG	

para	EBAPE.	

§ Aproveitamento	dos	alunos	da	Pós-

Graduação	stricto	sensu	na	Graduação;	
§ Realização	da	48ª	Assembleia	Anual	do	

Conselho	Latino	Americano	das	Escolas	de	

Administração	–	CLADEA;	

§ Reformulação	no	sistema	de	monografia	e	

atividades	complementares	da	graduação;	

§ Continuidade	da	edição	de	material	

didático	da	série	FGV	Management	para	os	

cursos	de	MBA	com	a	publicação	de	08	

exemplares;	

§ Reestruturação	e	execução	do	novo	sistema	

de	governança	do	Cadernos	EBAPE;	

§ Indexação	da	RIEL	pela	EBAPE.	



Dimensão	 Desafios	2012	 Realização	2012	 Desafios	2013	

Dimensão	3:	

A	responsabilidade	

social	da	instituição,	

no	que	concerne	à	

contribuição	em	

relação	à	inclusão	

social,	ao	

desenvolvimento	

econômico	e	social,	à	

defesa	do	meio	

ambiente,	da	

memória	cultural,	da	

produção	artística	e	

do	patrimônio	

cultural	

§ Participação	no	PRME	–	consórcio	

internacional	de	escolas	de	negócios	

que	discutirá	as	questões	ligadas	à	

sustentabilidade	do	RIO+20.	

§ Realização	de	evento	no	Rio+20	com	a	

participação	da	Escola	e	da	Pró-

Reitoria;		

§ Criação	da	Equipe	ENACTUS	(SIFE).	

§ Programa	de	Bolsa	Demanda	Social;	

§ Inclusão	de	alunos	carentes	com	potencial	

acadêmico	com	oferta	de	bolsas	

(graduação,	bacharelado	e	tecnólogo);	

§ Continuidade	do	projeto	CÁRITAS;	

§ Continuidade	do	projeto	Cidadania	e	

Discriminação	como	Critérios	de	Análise	de	

Políticas	Públicas.	

	

Dimensão	4:	

A	Comunicação	com	

a	Sociedade	

§ Formalizar	atuação	da	Ouvidoria,	com	

ampla	divulgação	no	site	da	Escola.	

§ Ampla	divulgação	e	atendimento	das	

solicitações;		

§ Ampla	utilização	das	redes	sociais	

Twitter	e	Facebook;		

§ Criação	do	novo	site.		

§ Continuidade	da	EBAPE	na	Escola.	

Dimensão	5:	

Políticas	de	pessoal,	

de	carreiras	do	corpo	

§ Propor	revisão	no	Plano	de	Carreira	

Docente	seguindo	as	estratégias	da	

Mantenedora;	

§ Reformular	programa	de	incentivo	a	

§ Realizado	um	estudo	para	implantação	

do	sistema	de	ingresso	e	progressão	na	

carreira	do	NDP	Acadêmico;	

§ Inclusão	de	novos	elementos	no	

§ Contratação	de	novos	doutores	com	

experiência	internacional;	

§ Reorganização	do	NDP	dos	Mestrados	

Profissionais;	



Dimensão	 Desafios	2012	 Realização	2012	 Desafios	2013	

docente	e	corpo	

técnico-

administrativo,	seu	

aperfeiçoamento,	

desenvolvimento	

profissional	e	suas	

condições	de	

trabalho	

pesquisa,	de	forma	a	melhor	alinhá-lo	

com	os	objetivos	da	escola;	

§ Promover	movimentações	na	carreira	

docente	com	a	realização	de	processos	

de	promoção;	

§ Redimensionar	áreas	críticas	de	apoio	

visando	ao	incremento	da	

produtividade,	rapidez	de	resposta	e	

satisfação	dos	clientes	internos	e	

externos;	

§ Intensificar	os	esforços	de	

aperfeiçoamento	do	corpo	técnico-

administrativos.	

	

regulamento	do	Pró-Pesquisa;	

§ Atualização	da	base	de	periódicos;	

§ Realização	do	processo	de	promoção	

para	o	cargo	de	professor	titular;	

§ Realização	do	processo	de	contratação	

de	professor	horista	e	titular;	

§ Promoção	de	dois	professores	horistas	

para	professores	titulares;	

§ Reestruturação	da	área	de	

coordenação	executiva	dos	programas;	

§ Adequação	dos	sistemas	de	

informação	(Intranet);	

§ Realização	de	estudos	dos	processos	

visando	à	melhoria	do	atendimento	à	

comunidade	interna	e	externa;		

§ Readequação	do	perfil,	buscando	

maior	qualificação	nas	contratações;	

§ Capacitação	do	corpo	técnico-

administrativo	por	meio	de	cursos	

sobre	legislação	e	regulação	da	

Educação	Superior.	

§ Contratação	de	professores	em	tempo	

integral	como	parte	de	estágio	docente	dos	

alunos	do	programa	de	doutorado;	

§ Implementação	das	recomendações	do	

estudo	de	processos	e	áreas	críticas	da	

Escola;	

§ Readequação	das	equipes	de	Comunicação	

e	Regulação	da	Escola.	

Dimensão	6:	

Organização	e	

gestão	da	instituição,	

especialmente	o	

§ Renovar	Conselho	Consultivo,	com	

nova	composição;	

§ Reorganizar	a	Empresa	Júnior,	com	

eleição	e	instalação	da	nova	diretoria;	

§ Definição	de	perfil	dos	integrantes	do	

conselho	consultivo;	

§ Reativação	efetiva	da	Empresa	Júnior	

com	a	eleição	da	nova	diretoria;	

§ Convite	aos	elegíveis	do	conselho	

consultivo;	

§ Implantação	dos	novos	processos	

organizacionais	resultante	do	estudo	



Dimensão	 Desafios	2012	 Realização	2012	 Desafios	2013	

funcionamento	e	a	

representatividade	

dos	colegiados,	sua	

independência	e	

autonomia	na	

relação	com	a	

Mantenedora,	e	a	

participação	dos	

segmentos	da	

comunidade	

universitária	nos	

processos	decisórios	

§ Reorganizar	processos	gerenciais	

visando	à	maior	eficiência	

administrativa	e	à	excelência	

acadêmica;	

§ Estimular	o	envolvimento	da	

comunidade	acadêmica	no	processo	

de	gestão.	

§ Realização	de	estudo	de	reorganização	

e	racionalização	dos	processos	

administrativos;	

§ Reuniões	e	seminários	com	

participação	de	alunos	da	graduação,	

ex-alunos	e	profissionais	do	mercado;	

§ Realização	da	Copa	FGV;	

§ Participação	do	Time	SIFE	–	FGV	

(Enactus)	no	Campeonato	Nacional;	

§ Criação	do	Banco	de	Negócios	

Inclusivos	–	BNI.	

realizado;	

§ Sistematização	dos	critérios	de	pontuação	

dos	trabalhos	técnicos	do	corpo	docente	

dos	mestrados;	

§ Contratação	de	professor	orientador	para	

Empresa	Júnior;	

§ Envolvimento	ESSEC.	

Dimensão	7:	

Infraestrutura	física,	

especialmente	a	de	

ensino	e	de	

pesquisa,	biblioteca,	

recursos	de	

informação	e	

comunicação	

§ Implantar	e	manter	intranet	com	a	

postagem	dos	elementos	normativos	

mais	importantes;	

§ Envolver	a	Direção	de	Operações	(DO)	

da	FGV,	responsável	pelas	instalações	

físicas,	no	diagnóstico	e	na	proposta	de	

soluções	para	melhoria	da	

infraestrutura	tecnológica	e	de	

suporte;	

§ Reformar	laboratório	de	tecnologia	

para	atendimento	de	pequenos	grupos	

de	alunos.	

§ Implantada	e	disponibilizada	para	

todos	os	professores	e	funcionários;	

§ Nomeação	do	diretor	de	operações	

para	a	CPA;	

§ Implantação	do	sistema	de	acesso	

eletrônico;	

§ Renovação	dos	equipamentos	de	

informática;	

§ Reforma	e	adequação	dos	banheiros	

do	4º	e	9º	andar	para	atendimento	a	

pessoas	com	deficiência	física.	

§ Atualização	dos	equipamentos	

tecnológicos;	

§ Implantação	do	laboratório	de	

experimentos;	

§ Ampliação	de	acesso	às	bases	de	dados	

Blumberg	e	Central	de	Casos	da	Harvard	

para	professores	e	alunos	da	escola.	



Dimensão	 Desafios	2012	 Realização	2012	 Desafios	2013	

Dimensão	8:	

Planejamento	e	

avaliação,	

especialmente	em	

relação	aos	

processos,	

resultados	e	eficácia	

da	autoavaliação	

institucional	

§ Incluir	novos	membros	na	CPA,	

contando	com	a	representação	da	

Diretoria	de	Operações,	Biblioteca	e	

FGV	Online	(EAD);		

§ Implementar	sistema	de	informação	

para	acompanhamento	e	controle	das	

ações	recomendadas	pela	CPA	junto	

aos	responsáveis;	

§ Assegurar	o	reconhecimento	dos	níveis	

de	qualidade	acadêmica	da	Escola	

pelos	órgãos	reguladores	nacionais	e	

internacionais.	

§ Nomeação	do	Diretor	de	Operações	

como	membro	da	CPA	e	participação	

efetiva	dos	representantes	da	

biblioteca	e	FGV	Online	como	

convidados;	

§ Aperfeiçoamento	dos	processos	

internos	de	informação	com	base	na	

regulação	e	avaliação;	

§ Aplicação	de	pesquisa	sobre	condições	

de	trabalho	junto	aos	funcionários	

técnicos	administrativos;	

§ Continuidade	dos	processos	de	

acreditação	da	European	Foudation	for	

Management	Development	–	EFMD	e	

Association	to	Advance	Collegiate	

Schools	of	Business	–	AACSB	e	da	

inclusão	da	rede	Partnership	in	

International	Management	–	PIM;		

§ Avaliação	discente	sobre	a	qualidade	

acadêmica	docente.	

§ Implantação	do	centro	de	capacitação	

docente	em	metodologia	do	ensino;	

§ Aperfeiçoamento	dos	sistemas	de	avaliação	

com	orientação	pedagógica	aos	docentes;	

§ Continuidade	de	autoavaliação	dos	

funcionários	técnico-administrativos	em	

relação	às	condições	de	trabalho;	

§ Continuidade	de	aprimoramento	dos	

processos	de	controles	internos	de	

informação;	

§ Aperfeiçoamento	da	avaliação	discente	

sobre	a	qualidade	acadêmica	docente.	

Dimensão	9:	

Políticas	de	

atendimento	aos	

estudantes	

§ Estruturar	e	obter	aprovação	de	

Associação	de	ex-alunos;	

§ Estruturar	área	de	desenvolvimento	de	

carreiras	e	estreitar	relacionamento	

com	as	principais	empresas	

§ Estudo	e	implantação	para	

Estruturação	do	ALUMNI;	

§ Convênio	com	grandes	empresas	para	

realização	de	estágios	nacionais	e	

internacionais;	

§ Criação	da	base	de	dados	dos	egressos	dos	

programas	stricto	sensu	e	da	graduação	
presencial;	

§ Implantação	do	Centro	de	Carreiras	com	a	

contratação	de	profissional	especializado;	



Dimensão	 Desafios	2012	 Realização	2012	 Desafios	2013	

	 empregadoras;	

§ Criar	o	Programa	de	Aperfeiçoamento	

e	Nivelamento	Discente	(PAND)	que	

objetiva	suprir	déficit	do	ensino	médio	

dos	alunos	de	Graduação	em	

Administração;	

§ Criar	e	aprovar	Comissão	de	Bolsas	

para	o	programa	de	Graduação	e	Pós-

Graduação	stricto	sensu.	

§ Programa	Santander	Universidades;	

§ Criação	da	disciplina	de	Nivelamento	

Cálculo	para	os	alunos	do	1º	período;	

§ Criada	e	implementada	comissão	de	

Bolsas	para	o	programa	de	Graduação	

e	Pós-Graduação	stricto	sensu.	
	

§ Implantação	do	Alumni	com	a	realização	da	

1º	reunião;	

§ Seleção	da	1º	participante	do	programa	de	

estágio	internacional	da	BOEING;		

§ Aperfeiçoamento	do	PAND.	

Dimensão	10:	

Sustentabilidade	

financeira,	tendo	em	

vista	o	significado	

social	da	

continuidade	dos	

compromissos	na	

oferta	da	educação	

superior	

§ Buscar	aumento	da	participação	de	

recursos	internacionais	de	pesquisa	no	

orçamento	da	Escola;	

§ Fomentar	a	captação	de	recursos	

privados	para	investimentos	na	Escola	

(found	rasing).	
	

§ Projeto	de	Intercambio	internacional	

com	o	governo	e	empresas	do	Japão,	

visando	à	transferência	tecnológica.	

§ Continuidade	dos	projetos	de	intercâmbio	

internacional	com	universidades	e	

empresas	do	Japão,	visando	à	transferência	

tecnológica.	

	
	



Resultado	de	autoavaliação	2013	

	

Dimensão	 Desafios	2013	 Realização	2013	 Desafios	2014	

Dimensão	1:	

A	missão	e	o	Plano	

de	Desenvolvimento	

Institucional	

§ Submissão	à	EFMD	do	processo	de	

acreditação	EQUIS	da	Escola	e	

recebimento	da	comissão	de	avaliação;	

§ Início	de	processo	de	submissão	ao	

AACSB;	

§ Integração	acadêmica	e	administrativa	

dos	cursos	de	graduação	tecnológica;	

§ Aprovação	do	Código	de	Ética	da	

Graduação;	

§ Expansão	de	novos	polos	e	cursos	de	

Graduação	Tecnológica	–	EaD.	

§ Submissão	do	relatório	(Self	

Assessment	Report)	à	EFMD;	

§ Visita	in	situ	da	Comissão	de	

Acreditação	para	Credenciamento	

EQUIS	da	EFMD	(European	Foundation	

for	Management	Development),	órgão	

internacional	que	avalia	instituições	de	

ensino	de	administração;	

§ Reuniões	com	a	Diretoria	da	AACSB;	

§ Elaboração	do	Relatório	de	

Autoavaliação;	

§ Absorção	das	atividades	de	definição,	

coordenação	e	execução	acadêmica	

dos	cursos	pelo	CEGRAD;	

§ Código	de	Ética	da	graduação	não	foi	

aprovado;	

§ Em	Tramitação	junto	ao	MEC	–	Pedido	

de	Credenciamento	de	seis	novos	polos	

(Goiânia,	São	Luiz,	Porto	Alegre,	Santo	

André,	Teresina	e	Foz	do	Iguaçu)	em	

adição	aos	seis	já	existentes	(Curitiba,	

São	Paulo:	9	de	julho	e	Paulista,	

§ Aprovação	de	Acreditação	internacional	–	

EQUIS	da	EFMD	(European	Foundation	for	

Management	Development);	

§ Submissão	à	AACSB	(The	Association	to	

Advance	Collegiate	School	of	Business)	do	

processo	de	acreditação	da	Escola;	

§ Reestruturação	e	aperfeiçoamento	do	

processo	buscando	a	realização	total	entre	

as	áreas	acadêmicas	de	Solução	Online	e	

IDE;	

§ Reformulação	do	Código	de	Ética	da	

Graduação	e	submissão	para	aprovação;	

§ Preparação	para	recebimento	de	visita	in	
loco	–	seis	novos	polos;	Buscar	aprovação	
de	credenciamento	de	novos	polos	EAD;	

Expansão	da	base	de	alunos	dos	cursos	

Tecnólogos,	permanecendo	com	a	

qualidade	dos	cursos.	



Dimensão	 Desafios	2013	 Realização	2013	 Desafios	2014	

Brasília,	Manaus	e	Botafogo.	

Dimensão	2:	

A	política	para	o	

ensino,	a	pesquisa,	a	

pós-graduação,	a	

extensão	e	as	

respectivas	normas	

de	

operacionalização,	

incluídos	os	

procedimentos	para	

estímulo	à	produção	

acadêmica,	às	bolsas	

de	pesquisa,	de	

monitoria	e	demais	

modalidades	

§ Aprovação	final	do	regulamento	de	

bolsas	para	graduação;	

§ Proposta	à	congregação	do	novo	

Projeto	Pedagógico	da	graduação	

presencial	em	Administração;	

§ Propor	novo	PPC	de	graduação	

Tecnológica;	

§ Implantação	do	centro	de	estudos	de	

liderança	organizacional	–	CEALO;	

§ Implantação	de	um	programa	

internacional	(IPB)	com	foco	em	gestão	

e	base	no	contexto	brasileiro;	

§ Aperfeiçoamento	e	incentivo	dos	

intercâmbios	internacionais	do	corpo	

discente	com	maior	oferta	de	

disciplinas	em	inglês;	

§ Continuidade	das	visitas	de	

professores	de	Universidade	do	

exterior;	

§ Implantação	do	módulo	internacional	

do	Mestrado	Executivo	em	Gestão	

Empresarial	–	MEX,	com	a	realização	

1º	programa	com	o	Instituto	de	

Empresas	–	IEE;	

§ Regulamento	e	Comissão	de	Bolsas	

funcionando;	

§ Inclusão	dos	processos	de	solicitação	

de	Bolsa	dos	cursos	de	Graduação	

Tecnológica;	

§ Definição	dos	critérios	e	da	estrutura	

básica	do	novo	curso	(Presencial	

/EAD);	

§ Análise	das	melhores	práticas	no	Brasil	

e	no	exterior;	

§ PPC	da	graduação	tecnológica	em	

elaboração;	

§ Conclusão	do	primeiro	estudo	sobre	a	

Agenda	do	CEO	Brasileiro;	

§ Programa	Implantado,	com	avaliação	

muito	positiva	da	parte	dos	

estudantes;	

§ Continuidade	Intercâmbio	discente	

graduação:	alunos	da	EBAPE	em	

universidades	estrangeiras:	20;	alunos	

recebidos:	70;	disciplinas	ofertadas	em	

inglês:	graduação:	06;	pós-graduação:	

33;		

§ Continuidade	Módulos	Internacionais	–	

§ Reestruturação	e	expansão	aos	Mestrados	

Profissionais;	

§ Atualização	do	PPC	da	graduação	

bacharelado	em	Administração	presencial;	

§ Abertura	de	processo	e	encaminhamento	

ao	MEC	de	novo	Projeto	do	curso	de	

Graduação	Tecnológica;	

§ Expansão	do	Centro	de	Pesquisa	Aplicada	

com	a	realização	de	novas	pesquisas;	

§ Implantação	do	Programa	de	dupla	

Diplomação	com	a	Universidade	Católica	

Portuguesa;	

§ Expansão	e	Consolidação	do	CIM;	

§ Realização	do	1º	grupo	do	IMM;	

§ Continuidade	e	Aperfeiçoamento	do	IMPM;	

§ Novas	alianças	e	programas	internacionais																																										

–	CIM	–	Corporate	International	Masters,	

programa	de	tripla	graduação	realizado	em	

parceria	com	ESADE	Business	e	McDonough	

School	of	Business	da	Georgetown	

University,	com	a	realização	da	primeira	

turma;	IMM	–	Global	MBA	em	parceria	com	

as	universidades	de	Purdue,	Tilburg,	Central	

European,	Tianjin	University	e	FGV/EBAPE;	



Dimensão	 Desafios	2013	 Realização	2013	 Desafios	2014	

§ Revisão	e	padronização	dos	

regulamentos	dos	Programas	de	Pós-	

Graduação	stricto	sensu	com	base	nas	

orientações	da	CAPES;	

§ Revisão	e	padronização	dos	

regulamentos	dos	cursos	de	graduação	

(bacharelado/presencial	e	

tecnólogo/EAD)	com	base	nas	

orientações	do	MEC;	

§ Revisão	e	atualização	do	manual	do	

aluno	da	graduação	presencial;	

§ Elaboração	e	Execução	do	programa	de	

integração	entre	a	Pós-Graduação	e	a	

Graduação;	

§ Realização	de	eventos	acadêmicos	que	

promovam	a	Escola	no	cenário	

internacional;	

§ Reformulação	na	metodologia	ou	

controle	de	monografia	e	atividades	

complementares	da	graduação;	

§ Continuidade	da	edição	de	material	

didático	da	série	FGV	Management	

para	os	cursos	de	MBA	com	a	

publicação	de	10	títulos;	

§ Reestruturação	e	execução	do	novo	

Doing	Business	in	Brazil	com	a	Wharton	

School	of	Business;		

§ Doing	Business	in	Brazil	com	Instituto	

de	Empresas,	Madrid;																																								

§ Continuidade	das	alianças	

estabelecidas																																																																								

–	IMPM	–	International	Masters	for	

Practitioner	Managers	(parceria	com	a	

Universidade	de	Lancaster,	Mc	Gill,	

Remnin	University,	IIMB	e	FGV/EBAPE);	

§ IMM	–	Global	MBA	em	parceria	com	as	

universidades	de	Purdue,	Tilburg,	

Central	European,	Tianjin	University	e	

FGV/EBAPE;	

§ Número	de	professores	visitantes	

internacionais	em	seminários	e	cursos:	

17;	

§ Realização	do	Programa	"Doing	

Business	in	Spain"	–	em	Madrid,	com	a	

participação	de	23	alunos	do	MEX.	E	14	

alunos	do	curso	Master	in	International	

Management	–	IE	Business	School	

participaram	pelo	segundo	ano	

consecutivo,	do	"Doing	Business	in	

Brazil";	

§ Continuidade	das	visitas	de	professores	de	

Universidade	do	exterior;	

§ Contratação	de	mais	professores	com	

credenciais	internacionais	para	oferta	de	

dois	Módulos	Internacionais	para	os	alunos	

do	MEX.	Um	nos	EUA	e	outro	na	Europa.	

Oferta	de	um	Módulo	Internacional	para	o	

MAP	(Mestrado	em	Administração	Pública);	

§ Revisão	e	padronização	dos	regulamentos	

dos	cursos	de	graduação	

(bacharelado/presencial	e	tecnólogo/EAD)	

com	base	na	orientação	do	MEC;	

§ Continuidade	de	atualização	do	manual	do	

aluno	da	graduação	presencial;	

§ Continuidade	programa	de	integração	entre	

a	Pós-Graduação	e	a	Graduação;	

§ Realização	de	mais	um	evento	internacional	

a	cada	biênio;	

§ Reformulação	das	atividades	de	curso	de	

acordo	com	o	novo	PPC.	



Dimensão	 Desafios	2013	 Realização	2013	 Desafios	2014	

sistema	de	Governança	do	Caderno	

EBAPE;	

§ Indexação	da	RIEL	pela	EBAPE.	

§ Regulamentos	revisados,	padronizados	

e	implementados	em	2013;	

§ Em	sintonia	com	as	definições	da	Pró-

Reitoria	e	novo	projeto	pedagógico	do	

curso;	

§ Manual	revisado	e	disponibilizado	aos	

alunos;	

§ O	programa	de	integração	acarretou	

na	contratação	de	cinco	doutorando	

que	atuaram	como	professores	no	

curso	de	graduação;	

§ Realização	da	48ª	Assembleia	Anual	do	

Conselho	Latino	Americano	das	Escolas	

de	Administração	–	CLADEA;	

§ Elaboração	da	metodologia	ou	controle	

de	monografia	e	atividades	

complementares	da	graduação;	

§ Venda	de	21.896	exemplares	em	2013	

(material	didático	da	série	FGV	

Management);	

§ Realização	da	reestruturação	do	novo	

Sistema	de	Governança	do	Cadernos	

EBAPE,	atual	editor	Prof.	Fernando	

Guilherme	Tenório;	

§ Realizada	a	transição	do	periódico	RIEL	



Dimensão	 Desafios	2013	 Realização	2013	 Desafios	2014	

da	UFMG	pela	EBAPE.	

	



Dimensão	 Desafios	2013	 Realização	2013	 Desafios	2014	

Dimensão	3:	

A	responsabilidade	

social	da	instituição,	

no	que	concerne	à	

contribuição	em	

relação	à	inclusão	

social,	ao	

desenvolvimento	

econômico	e	social,	à	

defesa	do	meio	

ambiente,	da	

memória	cultural,	da	

produção	artística	e	

do	patrimônio	

cultural	

§ Programa	de	Bolsa	Demanda	Social;	

§ Inclusão	de	alunos	carentes	com	

potencial	acadêmico	com	oferta	de	

bolsas	(graduação,	bacharelado	e	

tecnólogo);	

§ Continuidade	do	projeto	CÁRITAS;	

§ Continuidade	do	projeto	Cidadania	e	

Discriminação	como	Critérios	de	

Análise	de	Políticas	Públicas.	

§ Programa	(Bolsa	Demanda	Social)	

implantado	com	a	concessão	de	uma	

bolsa	de	estudos;	

§ Oferta	de	cursos	em	2013:	Gestão	

Comunitária	com	ênfase	em	

Sustentabilidade	Ambiental;	Formação	

Política	e	Cidadania:	os	Conselhos	

Municipais	como	Referenciais;	

§ Programa	de	Estudos	de	Esfera	Pública	

–	PeeP	–	Coordenado	pela	Profa.	Sonia	

Fleury	projeto	que	busca	identificar	as	

transformações	nas	relações	entre	

Estado	e	Sociedade	que	fundam	novas	

práticas	orientadas	à	governabilidade	

democrática,	por	meio	da	

institucionalização	de	espaços	públicos	

que	garantam	a	participação	cidadã,	

plural	e	deliberativa,	além	de	

desenvolver	atividades	de	

documentários	e	vídeos	para	apoio	

didático	e	registro	de	experiências	

inovadoras.	

§ Manutenção	aperfeiçoamento	do	

programa;	

§ Continuidade	e	aperfeiçoamento	do	

programa;	

§ Manutenção	e	aprimoramento	do	

programa	de	Estudos	em	Gestão	social	–	

Projeto	Cáritas;	

§ Continuidade	e	aprimoramento	do	

Programa	de	Estudos	de	Esfera	Pública.	

Dimensão	4:	

A	Comunicação	com	

§ Continuidade	do	Projeto	EBAPE	na	

Escola.	
§ Realização	de	visita	a	oito	escolas.	 § Continuidade	da	EBAPE	na	Escola.	



Dimensão	 Desafios	2013	 Realização	2013	 Desafios	2014	

a	Sociedade	

Dimensão	5:	

Políticas	de	pessoal,	

de	carreiras	do	corpo	

docente	e	corpo	

técnico-

administrativo,	seu	

aperfeiçoamento,	

desenvolvimento	

profissional	e	suas	

condições	de	

trabalho	

§ Contratação	de	novos	docentes	

doutores	com	experiência	

internacional;	

§ Reorganização	do	NDP	dos	Programas	

de	Mestrados	Profissionais	(MEX	e	

MAP);	

§ Contratação	de	professores	em	tempo	

integral	como	parte	de	estágio	

docente	dos	alunos	do	programa	de	

doutorado;	

§ Readequação	das	equipes	de	

Comunicação	e	Regulação	da	Escola;	e	

§ Convite	aos	elegíveis	do	conselho	

consultivo.	

§ Foram	contratados	três	novos	

professores	doutores	no	ano	de	2013;	

§ Reorganização	implementada	e	criação	

de	um	núcleo	profissional;	

§ Realizada	contratação	de	professores	

em	tempo	integral	como	parte	do	

estágio	docente	dos	alunos	do	

programa	de	doutorado;		

§ Reestruturação	e	contratação	de	novos	

funcionários	para	as	equipes	de	

Comunicação	e	Regulação	da	Escola.	

§ A	Escola	pretende	manter	novas	

contratações	para	2014;	

§ Continuidade	e	expansão	do	núcleo	

profissional;	

§ Continuidade	e	aperfeiçoamento	do	projeto	

de	contratação	de	professores	em	tempo	

integral	como	parte	do	estágio	docente	dos	

alunos	do	programa	de	doutorado;	

§ Incentivo	ao	aperfeiçoamento	e	

capacitação	profissional.	

Dimensão	6:	

Organização	e	

gestão	da	instituição,	

especialmente	o	

funcionamento	e	a	

representatividade	

dos	colegiados,	sua	

independência	e	

autonomia	na	

§ Implantação	dos	novos	processos	

organizacionais	resultante	do	estudo	

realizado;	

§ Sistematização	dos	critérios	de	

pontuação	dos	trabalhos	técnicos	do	

corpo	docente	dos	mestrados;	

§ Contratação	de	professor	orientador	

para	Empresa	Júnior;		

§ Reorganização	das	atividades	

§ Iniciado	o	mapeamento	de	fluxo	de	

processos	acadêmicos	e	suas	

interfaces	com	a	secretaria;	

§ Proposta	uma	primeira	abordagem	

para	avaliação	da	produção	técnica;	

§ Contratado	o	professor	orientador	

para	Empresa	Júnior;		

§ Integralização	das	atividades	

acadêmicas	e	administrativas	do	setor	

§ Continuidade	e	aperfeiçoamento	do	projeto	

(mapeamento	de	fluxo	de	processos	

acadêmicos	e	suas	interfaces	com	a	

secretaria);	

§ Apresentação	de	nova	sistemática	para	

pontuação	de	docentes;	

§ Continuidade	da	integralização	das	

atividades	acadêmicas	e	administrativas	do	

setor	Tecnológico	com	a	EBAPE;	



Dimensão	 Desafios	2013	 Realização	2013	 Desafios	2014	

relação	com	a	

Mantenedora,	e	a	

participação	dos	

segmentos	da	

comunidade	

universitária	nos	

processos	decisórios	

tecnológicas	com	a	integralização	das	

atividades	acadêmicas	da	EBAPE.	

Tecnológico	com	a	EBAPE.	

Dimensão	7:	

Infraestrutura	física,	

especialmente	a	de	

ensino	e	de	

pesquisa,	biblioteca,	

recursos	de	

informação	e	

comunicação	

§ Atualização	dos	equipamentos	

tecnológicos;	

§ Implantação	do	laboratório	de	

experimentos;	

§ Ampliação	de	acesso	às	bases	de	dados	

Bloomberg	e	Central	de	Casos	da	

Harvard	para	professores	e	alunos	da	

escola.	

§ Atualizados	equipamentos	

tecnológicos	ao	longo	do	ano;	

§ Implementado	o	laboratório	de	

experimentos;	

§ Ampliação	e	acesso	ilimitado	aos	casos	

da	Harvard	para	alunos	e	professores	

promovendo	as	atividades	didático-

pedagógicas.	

§ Manutenção	do	projeto	de	atualização	dos	

equipamentos	de	tecnologia;	

§ Continuidade	e	aprimoramento	do	

Laboratório	de	Experimentos;		

§ Manutenção	do	projeto	de	ampliação	ao	

acesso	às	bases	de	dados	Bloomberg	e	

Central	de	Casos	da	Harvard	para	

professores	e	alunos	da	escola.	



Dimensão	 Desafios	2013	 Realização	2013	 Desafios	2014	

Dimensão	8:	

Planejamento	e	

avaliação,	

especialmente	em	

relação	aos	

processos,	

resultados	e	eficácia	

da	autoavaliação	

institucional	

§ Busca	das	notas	máximas	em	todos	os	

programas	da	Escola;	

§ Implantação	do	centro	de	capacitação	

docente	em	metodologia	do	ensino;	

§ Aperfeiçoamento	dos	sistemas	de	

avaliação	com	orientação	pedagógica	

aos	docentes;	

§ Continuidade	de	aprimoramento	dos	

processos	de	controles	internos	de	

informação;	

§ Aperfeiçoamento	da	avaliação	discente	

sobre	a	qualidade	acadêmica	docente.	

§ A	EBAPE	alcançou	o	conceito	máximo	

em	todos	indicadores	de	qualidade	do	

MEC	divulgados	em	2013.	No	CPC:	o	

curso	bacharelado	em	

Administração/presencial	saltou	de	

41º	lugar	em	2009	para	2º	lugar	do	

País;	e	o	curso	Tecnológico	em	

Processos	Gerenciais	conquistou	o	1º	

lugar	no	Brasil	entre	os	cursos	

presenciais	e	a	distância.		No	IGC,	em	

2012	a	Escola	saltou	de	12º	para	5º	

lugar	em	relação	ao	ano	anterior.	A	

EBAPE	obteve	conceito	5	na	avaliação	

de	recredenciamento	(CI).	Conquistou	

nota	máxima	(5)	na	avaliação	de	

reconhecimento	de	quatro	cursos	(CC)	

de	graduação	tecnológica,	e	um	o	

conceito	4	(CC).	Na	avaliação	do	triênio	

2010-2012	a	EBAPE	elevou	a	nota	de	5	

para	6	do	programa	de	

Doutorado/Mestrado	Acadêmico,	

como	também	elevou	a	nota	de	4	para	

5	do	programa	de	Mestrado	Executivo	

em	Gestão	Empresarial	(MEX);	

§ Definição	da	estrutura	mínima	para	o	

§ Manutenção	das	notas	máximas	em	todos	

os	programas	de	graduação	e	mestrado	

profissional;	

§ Busca	da	nota	máxima	no	programa	

acadêmico;	

§ Aperfeiçoamento	do	centro	de	capacitação	

docente	em	metodologia	do	ensino	para	o	

atendimento	das	necessidades	da	FGV/RIO;	

§ Continuidade	e	aperfeiçoamento	do	

processo	de	avaliação	com	orientação	

pedagógica	aos	docentes;		

§ Continuidade,	aperfeiçoamento	e	

implantação	dos	processos	de	controles	

internos	de	informação.	



Dimensão	 Desafios	2013	 Realização	2013	 Desafios	2014	

atendimento	das	necessidades	da	

FGV/RIO;	

§ Continuidade	do	processo	de	avaliação	

com	reuniões	com	os	docentes	visando	

ao	aperfeiçoamento	didático;	

§ Continuidade	do	processo	de	

acompanhamento	de	indicadores	

acadêmicos	e	administrativos.	



Dimensão	 Desafios	2013	 Realização	2013	 Desafios	2014	

Dimensão	9:	

Políticas	de	

atendimento	aos	

estudantes	

	

§ Criação	da	base	de	dados	dos	egressos	

dos	programas	stricto	sensu	e	da	
graduação	presencial;	

§ Implantação	do	Centro	de	Carreiras	

com	a	contratação	de	profissional	

especializado;	

§ Implantação	do	Alumni	com	a	

realização	da	1º	reunião;	

§ Seleção	da	1º	participante	do	

Programa	de	Estágio	Internacional	da	

BOEING;	

§ Aperfeiçoamento	do	PAND	(Programa	

de	Aperfeiçoamento	e	Nivelamento	

Discente).	

§ Iniciação	dos	contatos	e	realização	das	

atualizações	dos	dados	dos	egressos	da	

Graduação;	

§ Contratação	de	funcionário	

responsável	pelos	trabalhos	

demandados	pelo	setor;	

§ Projeto	Alumni	em	elaboração;	

§ O	Programa	de	Estágio	Internacional	

da	Boeing	já	selecionou	os	dois	

participantes	no	ano	de	2013;	

§ O	programa	(PAND)	se	firmou	com	a	

oferta	do	curso	de	nivelamento	de	

Cálculo	no	1º	semestre.	

§ Atualização	e	manutenção	na	base	de	

dados;	

§ Realização	do	1º	Laboratório	de	preparação	

dos	alunos	de	Graduação;	

§ Implantação	do	Alumni	com	a	realização	da	

1º	reunião	em	2014;	

§ Continuação	da	seleção	para	o	Programa	de	

Estágio	Internacional	da	Boeing;	

§ Continuidade	e	aperfeiçoamento	do	

programa	PAND.	

Dimensão	10:	

Sustentabilidade	

financeira,	tendo	em	

vista	o	significado	

social	da	

continuidade	dos	

compromissos	na	

oferta	da	educação	

superior	

§ Estudo	da	Expansão	dos	Mestrados	

Profissionais	como	forma	de	aumentar	

o	aporte	de	recursos;	

§ Maior	participação	nas	receitas	dos	

Cursos	de	Tecnólogos;		

§ Continuidade	dos	projetos	de	

intercâmbio	internacional	com	

Universidades	e	Empresas	do	Japão	

visando	transferência	tecnológica.	

§ Apresentado	o	estudo	para	expansão	e	

aumento	de	recursos	financeiros;	

§ Divisão	das	receitas	em	condições	de	

igualdade	entre	a	EBAPE	e	o	IDE;		

§ Além	do	Japão,	projeto	também	

desenvolveu	transferência	tecnológica	

com	empresas	e	universidades	Sul-

Coreanas.	

§ Análise	e	consolidação	dos	estudos	para	

expansão	dos	Mestrados	Profissionais;	

§ Aumentar	a	contribuição	financeira	dos	

programas	às	atividades	da	Escola;		

§ Expansão	dos	projetos	internacionais	para	

outros	centros	e	atividades.	

	



Resultado	de	autoavaliação	2014	

	

Dimensão	 Desafios	2014	 Realização	2014	 Desafios	2015	

Eixo	1:	Planejamento	

e	Avaliação	

Institucional	(Atende	

a	dimensão	8	e	inclui	

o	Relato	

Institucional)	

§ Manutenção	das	notas	máximas	nos	

cursos	de	graduação	e	programas	de	

mestrado	profissional.	Alcançar	nota	

máxima	no	programa	stricto	sensu	
acadêmico;	

§ Aperfeiçoamento	do	processo	de	

avaliação	de	aprendizagem	aos	

docentes;	

§ Aperfeiçoamento	e	implantação	dos	

processos	de	controles	internos	de	

informação;	

§ Manutenção	e	aperfeiçoamento	da	

avaliação	discente	sobre	a	qualidade	

acadêmica	docente.	

§ Além	de	manter	conceito	máximo	em	

todos	os	indicadores	do	MEC,	a	EBAPE	

elevou	sua	nota	de	IGC	contínuo,	

passando	de	5º	para	o	3º	lugar	no	

ranking	das	instituições	de	ensino	
superior	do	Brasil.	Elevou	conceito	do	

programa	stricto	sensu	Acadêmico	de	5	

para	6;	

§ Foram	realizadas	durante	o	ano	

reuniões	com	os	docentes	visando	ao	

aperfeiçoamento	didático;	

§ Desenvolvimento	do	projeto	para	

criação	de	um	novo	site	da	Escola;		
§ Ampliação	na	divulgação	dos	dados	da	

avaliação	institucional.	

§ Direcionar	os	esforços	para	alcançar	notas	

máximas	nos	programas	de	Mestrado	em	

Administração	Pública	(4	=>5)	e	no	

programa	Acadêmico	(6=>7)	na	Avaliação	

Quadrienal	(2016);	

§ Manutenção	das	notas	máximas	no	IGC	e	

nos	CPC	de	cursos	de	graduação	presencial	

e	a	distância;	

§ Aperfeiçoamento	do	Sistema	de	Avaliação	e	

Feedback;	
§ Implementação	do	novo	site	com	a	inclusão	

de	novas	funcionalidades;		

§ Melhoria	no	feedback	e	aconselhamento	

aos	docentes,	e	nas	incorporações	das	

sugestões	e	críticas	oriundas	do	processo	de	

avaliação.	

Eixo	2:	

Desenvolvimento	

Institucional	(Atende	

às	dimensões	1	e	3	–	

Missão	e	PDI	e	

Responsabilidade	

§ Aprovação	de	Acreditação	

internacional	–	EQUIS	da	EFMD	

(European	Foundation	for	

Management	Development);	

§ Submissão	à	AACSB	(The	Association	to	

Advanced	Collegiate	School	of	

§ Conquista	do	selo	da	acreditação	

internacional	EQUIS	da	EFMD	

(European	Foundation	for	

Management	Development)	em	

fevereiro	de	2014;	

§ Aprovação	da	elegibilidade	da	EBAPE	

§ Aprovação	da	Escola	como	acreditada	plena	

pela	AACSB;	

§ Substituição	dos	Sistemas	de	Gestão	do	

Aprendizado	(SGA)	Moddle	e	Blackboard	

para	plataforma	D2L;	

§ Aprovação	do	código	de	Ética	da	EBAPE;	



Dimensão	 Desafios	2014	 Realização	2014	 Desafios	2015	

Social	da	IES)	 Business)	do	processo	de	acreditação	

da	Escola;	

§ Reestruturação	e	aperfeiçoamento	do	

processo	de	desenvolvimento	e	

formatação	de	conteúdo	entre	as	

áreas	acadêmicas	de	Solução	Online	e	

IDE;	

§ Reformulação	do	Código	de	Ética	da	

EBAPE	e	submissão	para	aprovação;	

§ Preparação	para	recebimento	de	visita	

in	loco	–	seis	novos	polos;	Busca	de	
aprovação	de	credenciamento	de	

novos	polos	EAD;	Expansão	da	base	de	

alunos	dos	cursos	tecnólogos,	

permanecendo	com	a	qualidade	dos	

cursos;	

§ Manutenção	e	aperfeiçoamento	do	

programa	de	Bolsa	Demanda	Social	

para	Inclusão	de	alunos	carentes	com	

potencial	acadêmico;	

§ Manutenção	dos	programas	de	

sustentabilidade	desenvolvidos	pela	

EBAPE;	

§ Continuidade	e	aprimoramento	do	

Projeto	Cidadania	e	Discriminação	

para	acreditação;	

§ Introdução	e	capacitação	da	equipe	na	

nova	plataforma	Desire2Learn	(D2L),	

que	substituirá	os	Sistemas	de	Gestão	

do	Aprendizado	(SGA)	Moddle	e	

Blackboard	utilizados	pela	Escola.	

Realização	de	reuniões	semestrais	

entre	o	corpo	técnico,	corpo	de	tutores	

e	o	corpo	docente	da	Escola	para	

melhor	interface;	

§ Reformulação	do	Código	de	Ética	da	

EBAPE	e	submissão	à	direção	da	Escola	

para	aprovação;	

§ Recepção	de	seis	comissões	para	

visitas	in	loco	nas	seguintes	localidades	
de	polos	de	apoio	presencial:	Santo	

André,	São	Luiz,	Porto	Alegre,	Teresina,	

Foz	do	Iguaçu	e	Goiânia.	Todos	os	

polos	foram	credenciados.	A	Escola	

aguarda	publicação	das	portarias	em	

Diário	Oficial;	

§ Concessão	de	cinco	bolsas	de	

graduação	tecnológica	EAD	e	oito	

bolsas	de	graduação	bacharelado;	

§ Oferta	dos	seguintes	cursos:	Curso	em	

§ Aditamento	de	mais	de	10	polos	de	apoio	

presencial	para	os	cursos	de	graduação	

tecnológica	a	distância;	

§ Manutenção	das	bolsas	do	programa	

demanda	social;	

§ Expansão	dos	programas	sociais	e	de	

sustentabilidade	dentro	e	fora	do	município	

do	Rio	de	Janeiro.	



Dimensão	 Desafios	2014	 Realização	2014	 Desafios	2015	

como	Critérios	de	Análise	de	Políticas	

Públicas.	

Gestão	Social,	Curso	de	Formação	

Política	e	Cidadania,	Curso	de	Gestão	

Comunitária	com	Ênfase	em	

Sustentabilidade	Ambiental	e	Curso	de	

Gestão	de	Projetos	Comunitários;		

§ Desenvolvimento	de	pesquisa	na	área	

de	cidadania,	discriminação,	inovação	

e	gestão	local	de	saúde	com	propostas	

de	políticas	públicas	visando	à	

melhoria	da	área	social.	

Eixo	3:	Políticas	

Acadêmicas	(Atende	

às	dimensões	2,4	e	9	

–	Políticas	para	o	

Ensino,	Comunicação	

com	a	Sociedade	e	

Políticas	de	

Atendimento	aos	

Estudantes)	

§ Reestruturação	e	expansão	aos	

Mestrados	Profissionais;	

§ Aperfeiçoamento	do	centro	de	

capacitação	docente	em	metodologia	

do	ensino	para	o	atendimento	das	

necessidades	da	FGV;	

§ Implantação	do	Programa	de	dupla	

Diplomação	com	a	Universidade	

Católica	Portuguesa;	

§ Atualização	do	PPC	da	graduação	

bacharelado	em	Administração	

presencial;	

§ Abertura	de	processo	junto	ao	MEC	

para	Projeto	de	novo	curso	de	

Graduação	Tecnológica;	

§ Reorganização	do	corpo	docente	de	

acordo	com	as	novas	regras	de	

compartilhamento;	

§ Iniciada	a	preparação	dos	docentes	do	

curso	de	graduação	em	metodologias	

pedagógicas	ativas	(Problem-Based	

Learning	–	PBL);	

§ Organização	do	programa	em	conjunto	

com	a	Universidade	Católica	de	Lisboa;	

§ Pequenas	alterações	nos	conteúdos	

das	disciplinas	e	revisão	das	disciplinas	

eletivas	ofertadas;	

§ Elaboração	do	anteprojeto	do	PPC	a	

ser	discutido	com	diversos	públicos	de	

interesse;	

§ Reformulação	dos	critérios	de	aprovação	

dos	trabalhos	de	conclusão	dos	mestrados	

profissionais;	

§ Continuidade	da	formação	PBL	e	início	da	

capacitação	dos	professores	do	Mestrado	

Profissional	em	Estudos	de	Caso;	

§ Início	da	1º	turma	do	programa	de	dupla	

titulação	com	a	Universidade	Católica	de	

Lisboa;	

§ Atualização	do	PPC	dos	Cursos	de	

Graduação	Tecnológica	a	Distância;	

§ Definição	do	curso	a	ser	criado;	

§ Implantação	dos	projetos	de	pesquisa	

aplicada;	

§ Continuidade	e	aplicação	da	pesquisa;	



Dimensão	 Desafios	2014	 Realização	2014	 Desafios	2015	

§ Expansão	do	Centro	de	Pesquisa	

Aplicada	com	a	realização	de	novas	

pesquisas;	

§ Implantação	do	Setor	de	Relação	com	

ex-alunos	(ALUMNI);	

§ Expansão	e	consolidação	do	Corporate	

International	Master	–	CIM;	

§ Continuidade	e	aperfeiçoamento	do	

International	Masters	Program	in	

Practicing	Management	–IMPM;	

§ Realização	do	1º	grupo	do	IMM;	

§ Continuidade	das	visitas	de	

professores	de	Universidade	do	

exterior;	

§ Oferta	de	dois	Módulos	Internacionais	

para	os	alunos	do	MEX.	Um	nos	EUA	e	

outro	na	Europa.	Oferta	de	um	Módulo	

Internacional	para	o	MAP	(Mestrado	

em	Administração	Pública);	

§ Revisão	e	padronização	dos	

regulamentos	dos	cursos	de	graduação	

(bacharelado/presencial	e	

tecnólogo/EAD)	com	base	na	

orientação	do	MEC;	

§ Continuidade	de	atualização	do	

§ Reuniões	para	definição	de	novo	curso	

a	ser	criado	com	base	em	estudos	

sobre	oferta	e	demanda;	

§ Aprovação	de	10	projetos	de	pesquisa	

aplicada	no	valor	total	em	torno	de	

R$	2.600.000,00;	

§ Realização	de	pesquisa	com	os	

egressos	de	todos	os	cursos	da	EBAPE	

com	a	proposta	de	identificar	suas	

percepções	e	contribuições	da	Escola	

para	vida	profissional;	

§ Início	da	2º	turma	do	CIM/MEX,	com	

23	alunos	de	várias	nacionalidades,	e	

formatura	da	1º	turma;	

§ Realização	do	módulo	Brasileiro	do	

International	Masters	Program	in	

Practicing	Management	–IMPM	em	

outubro	de	2014,	com	a	participação	

de	20	alunos,	sendo	17	estrangeiros;	

§ Realização	do	Módulo	Brasileiro	do	

International	Masters	in	Management	

–	IMM,	em	fevereiro	de	2014;	

§ Participação	de	14	docentes	

estrangeiros	em	seminários	e	cursos	

realizados	em	2014;	

§ Preparação	e	organização	da	3º	turma	do	

CIM	(MEX)	/	Formatura	da	2º	turma;	

§ Consolidação	do	International	Masters	

Program	in	Practicing	Management	–IMPM	

com	a	realização	de	mais	um	módulo	no	

Brasil;	

§ Envio	de	alunos	brasileiros	para	realização	

dos	módulos	internacionais	do	programa	

International	Masters	in	Management	–	

IMM;	

§ Manutenção	das	visitas	de	docentes	e	

pesquisadores	internacionais	à	EBAPE;	

§ Implantação	dos	módulos	internacionais	

(MEX)	da	Universidade	da	Carolina	do	Sul	e	

com	a	Universidade	Católica	de	Lisboa;	

§ Planejamento,	organização	e	negociação	do	

módulo	internacional	do	MAP;	

§ Aprovação	e	implantação	dos	regulamentos	

dos	cursos	de	graduação	da	EBAPE	

(Bacharel	e	Tecnólogo);	

§ Manutenção	e	atualização	anual	do	manual	

do	aluno;	

§ Manutenção	do	programa	de	integração	

entre	a	Pós-Graduação	e	a	Graduação	como	

parte	de	estágio	docente	dos	alunos	do	



Dimensão	 Desafios	2014	 Realização	2014	 Desafios	2015	

manual	do	aluno	da	graduação	

presencial;	

§ Continuidade	programa	de	integração	

entre	a	Pós-Graduação	e	a	Graduação	

como	parte	de	estágio	docente	dos	

alunos	do	programa	de	doutorado;	

§ Realização	de	eventos	internacionais	

de	grande	impacto.	

§ Organização	e	realização	de	módulo	

internacionais	com	a	Universidade	da	

Carolina	do	Sul;	

§ Elaboração	do	projeto	padrão	dos	

regulamentos;	

§ Disponibilização	do	manual	no	site	da	
Escola;	

§ Contratação	de	três	alunos	do	

doutorado	para	atuarem	como	

professores	na	graduação	em	2014;	

§ Realização	em	parceria	com	a	CNPQ	do	

evento	"Innovation	Tourism	&	Sport	

Mega	Event".	A	EBAPE	recebeu	para	

assinatura	de	MoU	(Memorandum	of	

Understanding)	e	acordo	de	

intercâmbio	as	seguintes	instituições:	

Kelly	School	of	Business,	Indiana	

University;	University	of	St.	Gallen;	

Sciences	Po	Paris	e	Hiroshima	

University	of	Economics.	Na	EBAPE,	

foram	realizados	também	cursos	da	

Wharton	School	of	Business	e	da	

ESADE	Business	School,	visita	de	grupo	

da	Doing	Business	in	Brasil	da	Purdue	

University	e	da	Tilburg	University,	além	

programa	de	doutorado;	

§ Continuidade	na	realização	de	eventos	

internacionais	de	grande	impacto.	



Dimensão	 Desafios	2014	 Realização	2014	 Desafios	2015	

dos	Seminários	do	MEX	e	EDF	

(Eletricité	de	France).	

Eixo	4:	Políticas	de	

Gestão	(Atende	às	

dimensões	5,	6	e	10	

–	Políticas	de	

Pessoal,	Organização	

de	Gestão	da	IES	e	

Sustentabilidade	

Financeira)	

§ Continuidade	do	Projeto	EBAPE	na	

Escola;	

§ A	Escola	pretende	investir	na	

contratação	de	novos	professores	

doutores	para	2014;	

§ Incentivo	ao	aperfeiçoamento	e	à	

capacitação	profissional;	

§ Apresentação	de	nova	sistemática	para	

pontuação	de	docentes;	

§ Continuidade	da	proposta	de	

Contratação	de	professor	orientador	

para	Empresa	Júnior.	

§ Realização	de	visitas	a	nove	escolas	em	

2014;	

§ Contratação	de	dois	professores	

doutores	para	a	Escola;	

§ Participação	do	corpo	técnico-

administrativo	em	cursos	e	congressos	

realizados	ao	longo	do	ano,	tais	como:	

curso	sobre	Implantação	de	Secretaria	

Acadêmica	Digital,	Editoração	de	

Revistas	e	Treinamentos	promovidos	

pelo	Ministério	da	Educação;	

§ Implantação	da	nova	sistemática	para	

pontuação	docente;	

§ Contratação	de	professor	para	

orientador	dos	programas	de	extensão	

da	Escola.	

§ Continuidade	do	Projeto	EBAPE	na	Escola;	

§ Contratação	de	dois	professores	doutores	

para	a	Escola	em	2015;	

§ Manutenção	do	Incentivo	ao	

aperfeiçoamento	e	capacitação	

profissional;	

§ Realização	de	pequenos	ajustes	nos	

critérios	de	pontuação	docente;	

§ Permanente	revisão	do	processo	de	

contratação	de	professor	orientador	para	

Empresa	Júnior	e	de	programas	de	

extensão	da	Escola.	

Eixo	5:	Infraestrutura	

(Atende	à	dimensão	

7)	

§ Manutenção	do	projeto	de	atualização	

dos	equipamentos	de	tecnologia;	

§ Continuidade	e	aprimoramento	do	

Laboratório	de	Experimentos;	

§ Manutenção	do	projeto	de	ampliação	

ao	acesso	às	bases	de	dados	

Bloomberg	e	Central	de	Casos	da	

§ Substituição	das	impressoras	

multifuncionais	da	escola.	Atualização	

tecnológica	da	infraestrutura	de	redes	

para	aumentar	a	cobertura,	

disponibilidade	e	a	capacidade	de	

tráfego;	

§ Condução	de	uma	série	de	estudos	dos	

§ Manutenção	do	projeto	de	atualização	dos	

equipamentos	de	tecnologia;	

§ Continuidade	da	realização	dos	estudos	

feitos	pelo	Laboratório	de	Experimentos;	

§ Utilização	intensiva	dos	materiais	didáticos	

da	base	da	Harvard	Business	Publishing;	

§ Organização	e	execução	da	mudança	física	
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Harvard	para	professores	e	alunos	da	

escola;	

§ Adequação	da	alocação	e	preparação	

para	mudança	para	novo	prédio	da	

EBAPE.	

alunos	de	mestrado	e	doutorado	da	

EBAPE	nas	áreas	de	Comportamento	

do	Consumidor,	Comportamento	

Organizacional	e	Ciência	Política;	

§ Implementação	de	métodos	ativos	

com	base	e	material	da	Harvard	

Business	School;	

§ Adequação	das	necessidades	da	Escola	

às	novas	instalações	e	elaboração	e	

aprovação	do	projeto	executivo	do	

novo	prédio.	

das	instalações	da	EBAPE,	para	o	novo	

prédio	da	Rua	Jornalista	Orlando	Dantas.	

	

	 	



Resultado	de	autoavaliação	2015	
	

Dimensão	 Desafios	2015	 Realização	2015	

Eixo	1:	

Planejamento	e	

Avaliação	

Institucional	

(Atende	à	

dimensão	8	e	

inclui	o	Relato	

Institucional)	

§ Direcionar	os	esforços	para	alcançar	notas	máximas	nos	

programas	de	Mestrado	em	Administração	Pública	(4	=>5)	e	no	

programa	Acadêmico	(6=>7)	na	Avaliação	Quadrienal	(2016);	

§ Manutenção	das	notas	máximas	no	IGC	e	nos	CPC	de	cursos	de	

graduação	presencial	e	a	distância;	

§ Aperfeiçoamento	do	Sistema	de	Avaliação	e	Feedback;	
§ Implementação	do	novo	site	com	a	inclusão	de	novas	

funcionalidades;	

§ Melhoria	no	feedback	e	aconselhamento	aos	docentes,	e	nas	

incorporações	das	sugestões	e	críticas	oriundas	do	processo	de	

avaliação.	

§ Além	de	manter	conceito	máximo	em	todos	os	indicadores	do	MEC,	

a	EBAPE	manteve	o	3º	lugar	no	ranking	das	instituições	de	ensino	
superior	do	Brasil.	A	EBAPE	manteve	também	o	conceito	máximo	

no	Mestrado	Executivo	(conceito	5),	e	aumentou	sua	produção	

acadêmica	em	journais	internacionais;	

§ Foram	feitas	alterações	no	formulário	de	avaliação	do	corpo	

técnico-administrativo;	

§ O	site	da	EBAPE	recebeu	nova	funcionalidade	exclusiva	para	o	
ALUMNI;	

§ Aconselhamento	pelos	coordenadores	aos	docentes,	visando	à	

melhora	na	atuação	acadêmica.	

Eixo	2:	

Desenvolvimento	

Institucional	

(Atende	às	

dimensões	1	e	3	–	

Missão	e	PDI	e	

Responsabilidade	

Social	da	IES)	

§ Aprovação	da	Escola	como	acreditada	plena	pela	AACSB;	

§ Substituição	dos	Sistemas	de	Gestão	do	Aprendizado	(SGA)	

Moddle	e	Blackboard	para	plataforma	D2L;	

§ Aprovação	do	Código	de	Ética	da	EBAPE;	

§ Aditamento	de	mais	10	polos	de	apoio	presencial	para	os	

cursos	de	graduação	tecnológica	a	distância;	

§ Manutenção	das	bolsas	do	programa	demanda	social;		

§ Expansão	dos	programas	sociais	e	de	sustentabilidade	dentro	e	

fora	do	município	do	Rio	de	Janeiro.	

§ Em	2015,	a	Escola	recebeu	a	segunda	visita	do	mentor	da	Escola,	o	

Diretor	da	Escola	de	Negócios	da	La	Salle	University,	para	

assessoramento	e	avaliação	do	andamento	das	atividades	em	

função	do	Self	Assessment	Report;	

§ Em	2015,	a	plataforma	D2L	(Derise2Learn)	esteve	em	processo	de	

implementação;	

§ O	Código	de	Ética	da	EBAPE	serviu	como	subsídio	para	a	elaboração	

do	Código	de	Ética	da	FGV;	

§ A	Escola	recebeu	visitas	in	loco	no	polo	de	Belo	Horizonte	–	MG,	

onde	obteve	credenciamento	(nota	5).	Em	abril	de	2015,	a	Escola	

protocolou	pedido	de	mais	três	polos	nas	seguintes	localidades:	

Porto	Velho	–	RO,	Maceió	–	AL	e	Criciúma	–	SC;	
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§ Em	2015,	mais	um	aluno	foi	contemplado	com	a	bolsa	demanda	

social;		

§ Por	meio	da	oferta	dos	cursos	oferecidos	pela	Cáritas	

Arquidiocesana	do	Rio	de	Janeiro,	em	parceria	com	a	FGV,	foram	

capacitadas	35	pessoas.		Fora	do	município	do	Rio	de	Janeiro	–	

Nova	Friburgo	–	foram	ofertados	os	seguintes	cursos:	Formação	

Política	e	Cidadania;	e	Os	Conselhos	Municipais	como	Referência.	

Eixo	3:	Políticas	

Acadêmicas	

(Atende	às	

dimensões	2,4	e	

9	–	Políticas	para	

o	Ensino,	

Comunicação	

com	a	Sociedade	

e	Políticas	de	

Atendimento	aos	

Estudantes)	

§ Reformulação	dos	critérios	de	aprovação	dos	trabalhos	de	

conclusão	dos	mestrados	profissionais;	

§ Continuidade	da	formação	PBL	e	início	da	capacitação	dos	

professores	do	Mestrado	Profissional	em	Estudos	de	Caso;	

§ Atualização	do	PPC	dos	Cursos	de	Graduação	Tecnológica	a	

Distância;	

§ Implantação	dos	projetos	de	pesquisa	aplicada;	

§ Implantação	do	Setor	de	Relação	com	ex-alunos	(ALUMNI)	

com	a	continuidade	e	aplicação	da	pesquisa;	

§ Preparação	e	organização	da	3º	turma	do	CIM	(MEX).	

Formatura	da	2º	turma;	

§ Consolidação	do	International	Masters	Program	in	Practicing	

Management	–IMPM	com	a	realização	de	mais	um	módulo	no	

Brasil;	

§ Envio	de	alunos	brasileiros	para	realização	dos	módulos	

internacionais	do	programa	International	Masters	in	

Management	–	IMM;	

§ Propostas	elaboradas.	Aguardando	aprovação	dos	órgãos	

reguladores;	

§ Formação	de	mais	dois	professores	na	metodologia	de	casos	da	

Harvard	Business	School;	

§ Número	de	alunos	inscritos	superior	às	metas	negociadas;	

§ Reestruturadas	as	disciplinas	e	a	organização	do	programa;	

§ Implantação	de	10	novos	projetos	de	pesquisa	aplicada,	além	da	

expectativa	inicial;	

§ Em	agosto	de	2015,	a	Escola	lançou	sua	rede	ALUMNI,	com	a	

presença	de	aproximadamente	200	convidados,	entre	eles	ex-

alunos	da	EBAPE.	Continuidade	da	realização	de	pesquisa	com	os	

egressos	de	todos	os	cursos	da	EBAPE	com	a	proposta	de	identificar	

suas	percepções	e	contribuições	da	Escola	para	vida	profissional;	

§ Início	da	3º	turma	do	CIM/MEX,	em	Washington,	com	27	alunos	de	

18	nacionalidades,	e	formatura	da	2º	turma;	

§ A	EBAPE	recebeu	os	alunos	do	International	Masters	Program	in	

Practicing	Management	–	IMPM	para	o	módulo	no	Brasil,	entre	os	

dias	28	de	setembro	e	9	de	outubro	de	2015.	No	total,	foram	
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§ Implantação	dos	módulos	internacionais	dos	Mestrados	

Profissionais	na	Universidade	da	Carolina	do	Sul	e	na	

Universidade	Católica	de	Lisboa;	

§ Aprovação	e	implantação	dos	regulamentos	dos	cursos	de	

graduação	da	EBAPE	(Bacharel	e	Tecnólogo);	

§ Manutenção	do	programa	de	integração	entre	a	Pós-

Graduação	e	a	Graduação	como	parte	de	estágio	docente	dos	

alunos	do	programa	de	doutorado;	

§ Continuidade	na	realização	de	eventos	internacionais	de	

grande	impacto.	

recebidos	alunos	de	10	nacionalidades	diferentes;	

§ O	módulo	do	IMM,	em	2015,	contou	com	a	participação	de	17	

alunos,	de	cinco	nacionalidades	diferentes.	Porém,	o	módulo	não	

teve	a	participação	de	alunos	brasileiros;	

§ Visita	de	17	professores	de	10	nacionalidades	diferentes;	

§ Foram	encaminhados	16	alunos	dos	Mestrados	Profissionais	para	o	

módulo	na	Universidade	Católica	de	Lisboa,	e	13	alunos	(MEX)	para	

o	módulo	na	Universidade	da	Carolina	do	Sul.	Além	desses,	foram	

encaminhados	alunos	para	módulos	nas	seguintes	Instituições:	

Universidade	da	Pensilvania	(9),	Europe	Business	School	Paris	(5),	

Kristianstad	University	(3);	

§ Os	documentos	estiveram	em	fase	de	análise;	

§ O	manual	do	aluno	recebeu	pequenas	atualizações	no	ano	de	2015;	

§ Permanência	dos	alunos	do	doutorado	atuando	como	professores	

na	graduação	em	2015;	

§ Em	2015,	a	EBAPE	organizou	um	coquetel	no	Consulado	Britânico	

com	a	presença	de	representantes	da	Manchester	Business	School	

para	promover	conversações	sobre	a	cooperação	e	atividades	

relacionadas	com	o	Global	MBA;	promoveu	também	uma	Mesa	

Redonda,	organizada	pela	St.	Gallen,	com	alguns	acadêmicos	

convidados	para	debaterem	sobre	pesquisa	na	área	de	estudos	

organizacionais	e	interculturalidade.		Além	disso,	a	EBAPE	assinou	

acordos	de	intercâmbio	estudantil	com	as	seguintes	instituições	

estrangeiras:	McGill	University	(Canadá),	University	of	Bristol	(Reino	

Unido),	Frankfurt	School	of	Finance	and	Management	(Alemanha),	



Dimensão	 Desafios	2015	 Realização	2015	

Texas	A&M	University	(EUA),	University	of	New	Mexico	(EUA),	

Florida	International	University	(EUA)	e	University	of	Mannheim	

Business	School	(Alemanha).	

Eixo	4:	Políticas	

de	Gestão	

(Atende	às	

dimensões	5,	6	e	

10	–	Políticas	de	

Pessoal,	

Organização	de	

Gestão	da	IES	e	

Sustentabilidade	

Financeira)	

§ Continuidade	do	Projeto	EBAPE	na	Escola;	

§ Contratação	de	dois	professores	doutores	para	a	Escola	em	

2015;	

§ Manutenção	do	Incentivo	ao	aperfeiçoamento	e	capacitação	

profissional;	

§ Busca	permanente	de	profissionais/professores	orientadores	

com	experiência	e	habilidade	para	conduzir	os	programas	de	

extensão	da	Escola.	

§ Realização	de	visitas	a	cinco	escolas	em	2015;	

§ Contratação	de	três	professores	doutores	para	a	Escola;	

§ Funcionários	do	Setor	de	Regulação	e	Avaliação	participaram	de	

seminários	sobre	a	Educação	a	Distância	(11°	SENAED),	Censo	da	

Educação	Superior	e	CAPES;	

§ Contratados	docentes	com	perfil	adequado	para	a	Empresa	Júnior	e	

Enactus.	

Eixo	5:	

Infraestrutura	

(Atende	à	

dimensão	7)	

§ Manutenção	do	projeto	de	atualização	dos	equipamentos	de	

tecnologia;	

§ Adequação	das	instalações	e	uso	intensivo	do	Laboratório	de	

Experimentos;	

§ Utilização	dos	materiais	didáticos	da	base	da	Harvard	Business	

Publishing;	

§ Organização	e	execução	da	mudança	física	das	instalações	da	

EBAPE,	para	o	novo	prédio	da	Rua	Jornalista	Orlando	Dantas.	

§ Atualização	tecnológica	permanente	da	infraestrutura	de	redes	

para	aumentar	a	cobertura,	a	disponibilidade	e	a	capacidade	de	

tráfego;	

§ Condução	de	uma	série	de	estudos	dos	alunos	de	mestrado	e	

doutorado	da	EBAPE	nas	áreas	de	Comportamento	do	Consumidor,	

Comportamento	Organizacional	e	Ciência	Política,	com	a	utilização	

da	metodologia	de	experimento	Mechanical	Turk.	O	laboratório	

contou	com	a	parceria	do	Observatório	de	Favelas;	

§ Os	materiais	foram	acessados	por	oito	docentes	do	MEX,	dois	

docentes	da	graduação	e	dois	docentes	de	cursos	do	IDE;	e	

§ Em	2015,	as	instalações	físicas	do	prédio	estiveram	em	fase	de	
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licitação	para	obras	de	acabamento.	O	deslocamento	da	Escola	está	

previsto	para	2017.	

	

	 	



ANEXO	IV	

	
Projeto	da	Comissão	Própria	de	Autoavaliação	

	
Introdução	

	
A	 EBAPE	 atribui	 especial	 importância	 ao	 planejamento	 e	 à	 avaliação	 dos	 processos	
educacionais.	 Desse	 modo,	 a	 Escola	 organiza-se	 de	 forma	 participativa	 em	 relação	 aos	
atores	da	comunidade	acadêmica,	seja	nos	processos	decisórios,	seja	nos	procedimentos	de	
operacionalização	de	seus	objetivos,	prevendo	suas	ações	futuras	e	os	recursos	necessários	
para	programá-los.	
	
A	 apresentação	 pelo	 órgão	 regulador	 da	 nova	 estrutura	 do	 processo	 de	 autoavaliação,	
tendo	 como	 base	 o	 novo	 Instrumento	 de	 Avaliação	 Institucional	 Externa	 do	 Sistema	
Nacional	de	Avaliação	da	Educação	Superior	(SINAES),	veio	fortalecer	a	percepção	da	EBAPE	
em	rever	seu	projeto	de	autoavaliação.	
	
A	proposta	de	um	novo	olhar	sobre	o	processo	de	autoavaliação	ocorre	em	um	momento	
de	vital	 importância	para	 reforçar	a	atuação	e	conscientização	da	valorização	do	 trabalho	
da	Comissão	Própria	de	Avaliação	nas	Instituições.	Nesse	sentido,	faz-se	necessário	integrar	
cada	 vez	 mais	 o	 processo	 avaliativo	 tendo	 como	 meta	 o	 desenvolvimento	 de	 ações	 em	
busca	 de	 oferecer	 subsídios	 para	 a	 tomada	 de	 decisões	 com	 o	 objetivo	 central	 de	 criar	
possibilidades	de	sugestões	e	melhorias	para	a	Escola.		
	
A	 participação	 de	 representantes	 da	 comunidade	 acadêmica,	 técnico-administrativa	 e	 da	
sociedade	 civil	 organizada	 é	 fundamental	 para	 o	 desenvolvimento	 desse	 processo	
participativo	 e	 democrático.	 No	 desenvolvimento	 do	 projeto,	 os	 integrantes	 da	 CPA	
contribuem	 sobremaneira	 nas	 discussões,	 nas	 ações	 desenvolvidas	 e	 a	 serem	 planejadas	
contempladas	em	cada	eixo.	
	
A	Escola	apresenta	o	processo	avaliativo	dividido	nas	seguintes	etapas	iniciais:	
	
Etapas	do	Processo	de	Autoavaliação	
	
• O	 planejamento	 das	 ações	 permite	 definição	 prévia	 dos	 objetivos,	 das	 estratégias	 e	

metodologias	 a	 serem	 realizadas,	 do	 calendário	 para	 realização	 das	 pesquisas	 e	 dos	
prazos	a	serem	cumpridos.	

• Na	 sensibilização	 e	 no	 desenvolvimento,	 presente	 em	 todas	 as	 etapas	 do	 processo,	
propõe-se:	 a	 realização	 de	 ações	 internas	 visando	 à	 participação	 e	 destacando	 a	
relevância	 do	 processo	 de	 autoavaliação;	 de	 reuniões,	 palestras	 entre	 as	 demais	
formas	de	divulgação	para	envolvimento	da	comunidade	acadêmica.	

• O	 desenvolvimento	 é	 o	momento	 de	 concretizar	 as	 ações	 planejadas	 e	 previstas	 no	
cronograma:	

	
	



1º	com	a	participação	ativa	dos	integrantes	CPA;		
2º	com	a	realização	da	aplicação	das	pesquisas;	e	
3º	com	a	coleta	de	dados.	

• Na	consolidação,	 faz-se	a	análise	dos	dados	 levantados	por	meio	da	pesquisa,	para	a	
elaboração	do	relatório	e	conclusão	do	processo	avaliativo.	

• A	divulgação	dos	 resultados	é	de	grande	 importância	para	 todos	os	participantes	do	
processo	avaliativo,	além	de	ser	um	balanço	crítico	que	permite	o	planejamento	futuro	
de	ações	com	a	identificação	dos	pontos	positivos	e	negativos.	

	 	
1	–	O	PROJETO	DE	AUTOAVALIAÇÃO	

	
O	Projeto	de	Autoavaliação	da	Escola	de	Administração	Pública	e	de	Empresas	FGV/EBAPE	
foi	 elaborado	 em	 cumprimento	 à	 Lei	 nº	 10.861,	 de	 14	 de	 abril	 de	 2004,	 que	 instituiu	 o	
Sistema	 Nacional	 de	 Avaliação	 da	 Educação	 Superior	 (SINAES),	 e	 tem	 como	 base	 as	
disposições	 contidas	 na	 Portaria	 MEC	 nº	 2.051,	 de	 09	 de	 julho	 de	 2004,	 na	 Portaria	
Normativa	nº	40,	republicada	em	29	de	dezembro	de	2010.	Fundamenta-se	nas	orientações	
do	 processo	 de	 autoavaliação,	 contidas	 na	 recente	 Portaria	 Normativa	 nº	 92,	 de	 31	 de	
janeiro	 de	 2014	 e	 no	 entendimento	 da	 Escola	 de	 que	 todo	 projeto	 deve	 ser	 revisto	 e	
atualizado	após	sua	implementação,	levando	em	conta	a	experiência	do	processo	anterior.	
	
Para	a	 instituição,	 todo	o	processo	de	autoavaliação	é	compreendido	como	um	poderoso	
instrumento	de	gestão,	aperfeiçoamento,	fortalecimento,	transparência	e	objetividade,	que	
visa	 à	 qualidade	 do	 ensino	 ofertado	 e	 ao	 aprimoramento	 dos	 processos	 administrativos	
institucionais.	Por	meio	dos	 resultados	gerados,	é	possível	 identificar	os	desafios	a	 serem	
tratados	no	cotidiano	institucional.		
	
Nos	 últimos	 10	 anos,	 ao	 longo	 da	 fase	 de	 implantação	 do	 processo	 de	 avaliação	 pelo	
SINAES,	observam-se	as	contribuições	da	sistematização	do	processo	de	autoavaliação	para	
o	fortalecimento	e	melhoria	na	qualidade	do	ensino	das	instituições.	
	
A	 autoavaliação,	 portanto,	 permite	 uma	 visão	 integrada	 das	 ações	 desenvolvidas	 pelos	
diferentes	 segmentos	 e	 atores,	 o	 que	 proporciona	 reflexão	 e	 diálogo	 entre	 os	 agentes	
envolvidos	 no	 processo,	 de	 forma	 que	 as	 demandas	 são	 diagnosticadas,	 identificadas,	
encaminhadas	 aos	 setores	 responsáveis	 para	 as	 providências	 necessárias	 e	 atendidas	
conforme	o	planejamento	institucional.		
	
Por	 fim,	 o	 feedback	 à	 comunidade	 acadêmica	 é	 realizado	 à	 medida	 que	 é	 observada	 a	
solução	ou	tratamento	adequado	à	demanda	identificada.		
	
O	novo	processo	avaliativo	está	organizado	nos	cinco	eixos,	em	consonância	com	a	Portaria	
nº	92,	de	31	de	janeiro	de	2014,	conforme	descrito:	
	
• Dimensões	a	serem	avaliadas	pela	CPA	da	FGV/EBAPE:	
• Eixo	1	–	Planejamento	e	Avaliação	Institucional	(Planejamento	e	Avaliação);	
• Eixo	2	–	Desenvolvimento	Institucional	(Missão	e	PDI	e	Responsabilidade	Social);	



• Eixo	3	–	Políticas	Acadêmicas	(Políticas	para	o	Ensino,	a	Pesquisa,	a	Pós-Graduação	e	a	
Extensão;	Comunicação	com	a	Sociedade	e	Políticas	de	Atendimento	aos	Estudantes);		

• Eixo	 4	 –	 Políticas	 de	 Gestão	 (Políticas	 de	 Pessoal,	 Carreiras	 de	 Corpo	 Docente	 e	
Técnico-Administrativo,	Organização	de	Gestão	e	Sustentabilidade	Financeira);	

• Eixo	5	–	Infraestrutura	Física.	
	 	
2	–	OBJETIVOS	DA	AUTOAVALIAÇÃO		
	
Objetivos	gerais	do	processo	de	autoavaliação	

	
A	 prática	 da	 avaliação	 permanente	 do	 progresso	 dos	 objetivos	 estabelecidos	 permeia	 os	
vários	níveis	 da	 instituição,	 incluindo	a	Congregação,	 os	Colegiados	 e	 a	CPA,	mecanismos	
formais	de	avaliação	que	 fornecem	as	bases	de	um	sistema	meritocrático	de	 incentivos	e	
recompensas	que	abrange	toda	a	instituição.		
	
A	FGV/EBAPE,	ao	estabelecer	um	sistema	de	autoavaliação,	tem	como	objetivo	verificar	a	
compatibilidade	entre	a	excelência	que	procura	desempenhar	em	suas	atividades	de	ensino	
e	a	qualidade	acadêmica	percebida	pelos	diferentes	atores	envolvidos	no	processo,	isto	é,	
professores,	alunos,	funcionários	técnico-administrativos,	ex-alunos	e	a	sociedade	civil,	por	
meio	 de	 representantes	 selecionados	 pela	 Escola.	 Além	 disso,	 avalia	 as	 possibilidades	 de	
implantação	de	melhorias	nas	suas	atividades	acadêmico-administrativas.	
	
A	 concretização	do	projeto	de	Autoavaliação	objetiva	promover	 reflexão	 sobre	o	modelo	
institucional	vigente,	 tendo	em	vista	a	visão,	a	missão	e	o	planejamento	estratégico	a	ele	
associado,	que	definem	o	que	a	instituição	de	ensino	superior	pretende	ser.			
	
Dessa	 forma,	a	 instituição	entende	que	o	processo	de	Autoavaliação	estimula	e	direciona	
mudanças	que	contribuem	para	seu	crescimento,	proporciona	visão	sistêmica	do	processo	
autoavaliativo	entre	os	setores;	promove	interpretação	ampla	por	meio	da	sistematização	
das	 informações,	 análise	 coletiva	 dos	 significados;	 identifica	 potencialidades,	 desafios	 a	
serem	 transpostos;	 e	 define	 novas	 estratégias	 de	 ação,	 visando	 a	 superar	 desafios	
encontrados	durante	o	processo.		
	
Objetivos	específicos	do	processo	de	autoavaliação	
	
Com	o	processo	de	autoavaliação,	a	instituição	se	compromete	à	reorientação	pedagógica	
que	promova	nos	agentes	educativos	reflexão	sobre	suas	práticas,	diálogo	entre	si,	visando	
à	 construção	 de	 parcerias	 inteligentes.	 Durante	 o	 processo	 de	 avaliação,	 mudanças	 são	
introduzidas	 e	 novas	 práticas	 são	 incorporadas.	 A	 partir	 dessas	 mudanças,	 reformas	 são	
implantadas	 no	 sentido	 de	 garantir	 e	 proporcionar	 avanços	 no	 âmbito	 do	 processo	 de	
ensino	 e	 aprendizagem	 e	 de	 formação,	 com	 objetivos	 voltados	 para	 a	 melhoria	 da	
qualidade	do	ensino	oferecido	pela	FGV/EBAPE.		
	
São	objetivos	específicos	do	processo	de	autoavaliação:	
	



• Avaliar	 a	 instituição	 como	 uma	 totalidade	 integrada,	 permitindo	 a	 autoanálise	
valorativa	 da	 coerência	 entre	 a	 missão	 e	 as	 políticas	 institucionais	 efetivamente	
realizadas,	 visando	 à	 melhoria	 da	 qualidade	 acadêmica	 e	 ao	 desenvolvimento	
institucional;	

• Gerar,	nos	membros	da	comunidade	acadêmica,	autoconsciência	de	sua	participação	e	
envolvimento,	 na	 percepção	 dos	 desafios	 para	 o	 presente	 e	 o	 futuro	 da	 instituição,	
estabelecendo	 mecanismos	 institucionalizados	 e	 participativos	 para	 a	 realização	 do	
processo	de	autoavaliação;	

• Produzir	 conhecimento	 para	 a	 tomada	 de	 decisão	 dos	 dirigentes	 da	 Instituição	 em	
relação	à	melhoria	contínua	da	qualidade	dos	serviços	desenvolvidos;	

• Identificar	 os	 acertos	 da	 Instituição	 e	 as	 possíveis	 causas	 de	 seus	 problemas	 e	
deficiências	detectados	durante	o	processo	de	autoavaliação;	

• Reforçar	 a	 consciência	 pedagógica	 e	 a	 capacidade	 profissional	 do	 corpo	 docente	 e	
técnico-administrativo;	

• Fortalecer	as	relações	de	cooperação	entre	os	diversos	atores	institucionais;	
• Tornar	mais	efetiva	a	vinculação	da	Instituição	com	a	comunidade;	
• Julgar	acerca	da	relevância	científica	e	social	de	suas	atividades	e	produtos;	e	
• Prestar	contas	à	sociedade	sobre	os	serviços	desenvolvidos.	
	
	 	

3	–	METODOLOGIA	APLICADA	AO	PROCESSO	DE	AUTOAVALIAÇÃO		

	
Para	 a	 FGV/EBAPE,	 a	 avaliação	 é	 uma	 construção	 coletiva	 dos	 sujeitos	 que	 a	 integram.	 Por	
meio	 desta,	 é	 possível	 promover	 dinâmica	 na	 participação	 dos	 diferentes	 agentes	
institucionais,	conscientes	de	seus	papéis	e	responsabilidades	junto	à	comunidade	acadêmica	
e	 institucional,	 de	 forma	 clara	 e	 progressiva.	 Os	 resultados	 são	 socializados	 de	 forma	
transparente,	 a	 fim	 de	 dar	 credibilidade	 ao	 processo,	 de	 modo	 a	 atingir	 padrões	 de	
desempenho	 e	 qualidade,	 considerados	 necessários	 para	 uma	 educação	 democrática,	
construtiva	e	emancipadora.	
	
Os	métodos	utilizados	no	 trabalho	da	Comissão	Própria	de	Avaliação	durante	o	processo	de	
avaliação	são:	

1º	Grupo	 Focal	 consiste	 em	 trabalhos	desenvolvidos	pela	Coordenadoria	de	Avaliação	de	
Programas	 Educacionais	 da	 FGV/EBAPE	 (abrange	 avaliação	 da	Graduação,	 Pós-Graduação	
Stricto	Sensu,	Docentes	e	Discentes);	
2º	 Pesquisa	 aplicada	 aos	 Funcionários	 Técnico-Administrativos	 realizada	 por	 meio	
eletrônico;	
3º	Pesquisa	aplicada	aos	alunos	da	Graduação	e	da	Pós-Graduação	Stricto	Sensu;	
4º	 Coleta	 de	 dados	 internos,	 por	meio	 da	 Ouvidoria	 da	 FGV	 e	 da	 caixa	 de	 sugestões	 da	
Biblioteca	e	dos	demais	setores	da	FGV;	
5º	Discussões	das	propostas	e	projetos	visando	à	melhoria	institucional;	
6º	Consolidação	dos	dados	e	elaboração	do	relatório;	
7º	Encaminhamento	do	relatório	aos	membros	da	Comissão,	de	modo	a	promover	reflexão	
que	resultem	na	melhoria	contínua	com	a	qual	a	FGV/EBAPE	está	comprometida;	e	



8º	 Feedback	 aos	 membros	 da	 CPA	 com	 a	 apresentação	 do	 quadro	 de	 metas	 com	 os	
resultados	obtidos	no	ano	vigente,	e	os	desafios	e	as	metas	previstos	para	o	ano	seguinte.	

	
São	 destacadas	 as	 ações	 realizadas	 e	 os	 resultados	 alcançados	 relativos	 aos	 eixos	 que	
correspondem	às	10	dimensões	contidas	na	 lei	que	 institui	o	SINAES	 (Lei	nº	10.861).	Todo	o	
trabalho	 é	 planejado,	 desenvolvido	 e	 executado,	 destacando,	 entre	 outros	 elementos,	 a	
metodologia,	 os	 instrumentos	 utilizados	 na	 operacionalização	 da	 proposta,	 as	 formas	 de	
análise	 e	 de	 tratamento	 dos	 dados	 coletados;	 a	 identificação	 dos	 desafios	 diagnosticados.	
Esses	 resultados	 são	 incorporados	 na	 elaboração	 do	 planejamento	 da	 gestão	 acadêmico-
administrativa	da	Escola,	de	acordo	com	a	missão	e	os	objetivos	da	FGV/EBAPE.	
	
4	–	RESULTADOS	DAS	AVALIAÇÕES		

	
O	 conhecimento	 gerado	 por	 meio	 dos	 resultados	 das	 avaliações	 tem	 a	 finalidade	 clara	 de	
priorizar	 ações	 de	 curto,	 médio	 e	 longo	 prazo,	 de	 planejar	 de	 modo	 compartilhado	 e	 de	
constituir	 etapas	 para	 o	 alcance	 das	metas	 estabelecidas	 pela	 FGV/EBAPE	 para	 o	 futuro.	Os	
resultados	das	avaliações	permitem	a	 revisão	de	ações,	 redirecionamento	das	estratégias	de	
atuação	 planejamento	 e	 gestão	 institucional.	 A	 Escola	 reconhece	 que	 a	 CPA	 serve	 de	 canal	
para	o	acompanhamento	contínuo	do	desempenho	acadêmico	e	do	processo	 sistemático	de	
informações	à	sociedade.		
	
O	 relatório	 gerado	 pela	 CPA	 serve	 para	 que	 a	 FGV/EBAPE	 identifique	 os	 pontos	 fortes	 e	 os	
desafios	a	serem	enfrentados,	envolvendo-se	em	um	processo	de	reflexão	sobre	as	causas	das	
situações	apresentadas,	assumindo,	assim,	a	direção	efetiva	de	sua	gestão	política,	acadêmica	
e	científica.		
	
A	cada	ano,	a	FGV/EBAPE	busca	atualizar	e	modernizar	o	processo	avaliativo	a	fim	de	estimular	
e	 manter	 o	 sentimento	 de	 autocrítica,	 permanente,	 em	 todos	 os	 envolvidos,	 visando	 ao	
crescimento	e	à	melhoria	para	os	segmentos	e	a	participação	dos	envolvidos.	
	
Em	 relação	 ao	 detalhamento	 da	 análise	 da	 Escola	 no	 processo	 avaliativo,	 são	 sugeridas	 três	
possibilidades	de	apresentação	desses	resultados:	

• Divulgação	do	Quadro	de	metas	e	desafios;	
• Contato	da	CPA	da	FGV/EBAPE	por	meio	do	e-mail:	cpa.ebape@fgv.br;	
• Regulamento	da	CPA	da	FGV/EBAPE	–	disponível	na	intranet.	

	
Funcionamento	da	Comissão	Própria	de	Autoavaliação	da	FGV/EBAPE	

	
A	autoavaliação	da	FGV/EBAPE	conta	com	a	constituição	de	sua	Comissão	Própria	de	Avaliação	
(CPA),	com	a	participação	de	toda	a	comunidade	acadêmica,	técnica	e	administrativa.		
	
Além	disso,	o	processo	de	avaliação	inclui	a	participação	de	representantes	da	sociedade	civil	
organizada,	 que	 integram	 também	 a	 composição	 da	 CPA.	 A	 participação	 desses	 atores	
institucionais	 é	 observada	 nas	 etapas	 da	 autoavaliação.	 Na	 FGV/EBAPE,	 a	 CPA	 é	 constituída	
pelos	representantes:			



• Três	 representantes	 do	 corpo	 docente	 da	 Escola,	 sendo	 um	 deles	 atuando	 como	
presidente	da	comissão;	

• Três	representantes	do	corpo	discente	(graduação	bacharelado	presencial,	graduação	
tecnológica	à	distância,	e	do	Programa	de	Pós-Graduação);	

• Três	representantes	do	corpo	técnico-administrativo	da	Escola;	
• Três	 representantes	 da	 sociedade	 civil	 organizada	 (setor	 privado,	 setor	 público	 e	

terceiro	setor).	
	

Forma	de	participação	
Na	etapa	 de	 preparação,	 por	 intermédio	 da	 CPA,	 estes	 atores	 são	 levados	 a	 refletir	 sobre	 a	
autoavaliação,	assim	como	planejar	o	processo	avaliativo.		
	
Na	 etapa	 de	 desenvolvimento,	 esses	 atores	 integrantes	 da	 CPA	 colaboram	 ativamente	 nas	
discussões	as	quais	promovem	a	análises	e	reflexão	fundamentados	nos	cinco	eixos	conforme	
descritos	na	Portaria	Normativa	nº	92,	de	31	de	janeiro	de	2014.		
	
Por	fim,	após	a	organização	dos	dados,	os	resultados	obtidos	são	transformados	em	relatório	
final,	ainda	com	a	ativa	participação	dos	membros	da	CPA.	Essa	etapa	acontece	por	meio	de	
reuniões,	análise	de	documentos	(impressos	e	eletrônicos),	seminários	e	outros.		
	
Para	tal,	utiliza-se	a	seguinte	metodologia:	

• Coleta	de	dados	internos	na	instituição;	
• Reuniões	 periódicas	 para	 análise	 dos	 dados	 coletados	 e	 discussões	 de	 propostas	 e	

projetos	de	melhoria	 institucional,	 a	 serem	apresentados	e	 submetidos	à	Direção	da	
Escola;	

• Elaboração	 dos	 relatórios.	 Com	 base	 nos	 dados	 coletados	 são	 elaborados	 relatórios	
para	 permitir	 a	 disseminação	 do	 conhecimento	 sobre	 a	 instituição,	 tanto	 interna	
quanto	 externamente.	 Esse	 conhecimento	 possibilita	 o	 contínuo	 processo	 de	
aperfeiçoamento	acadêmico;	e	

• Envio	de	relatórios	para	análise	e	discussões.		Os	relatórios	são	enviados	às	comissões	
pertinentes	 e	 representantes	 que	 participam	 do	 processo,	 gerando	 discussões	 que	
resultam	na	melhoria	contínua	com	a	qual	a	FGV/EBAPE	está	comprometida.	

	
O	 relatório	de	autoavaliação	gerado	pela	CPA	é	enviado	ao	MEC	e	disponibilizado	para	 toda	
comunidade	acadêmica	por	meio	do	site	da	Escola.	
	 	



ANEXO	V	

Índices	e	conceitos	obtidos	pela	Escola	
	

Curso	 ENADE	 CPC	 CC	 CAPES	

Curso	de	Bacharel	em	Administração	 5	 5	 5	 N/A	

Curso	Superior	de	Tecnologia	em	Processos	Gerenciais	 5	 5	 5	 N/A	

Curso	Superior	de	Tecnologia	em	Gestão	Comercial	 S/C	 S/C	 5	 N/A	

Curso	Superior	de	Tecnologia	em	Gestão	Financeira	 S/C	 S/C	 5	 N/A	

Curso	Superior	de	Tecnologia	em	Gestão	Pública	 S/C	 S/C	 5	 N/A	

Curso	Superior	de	Tecnologia	em	Gestão	de	Turismo	 S/C	 S/C	 5	 N/A	

Curso	Superior	de	Tecnologia	em	Marketing	 S/C	 S/C	 4	 N/A	

Curso	Superior	de	Tecnologia	em	Gestão	de	Recursos	Humanos	 S/C	 S/C	 S/C	 N/A	

Mestrado	Acadêmico	em	Administração	/	Doutorado	 N/A	 N/A	 N/A	 6	

Doutorado	em	Administração	 N/A	 N/A	 N/A	 6	

Mestrado	Executivo	em	Gestão	Empresarial	(Nível	Profissional)	 N/A	 N/A	 N/A	 5	

Mestrado	em	Administração	Pública	(Nível	Profissional)	 N/A	 N/A	 N/A	 4	

	
	



ANEXO	VI	
	

Políticas	Institucionais	para:	Políticas	Institucionais	para:	educação	inclusiva,	educação	em	
direitos	humanos,	educação	ambiental	e	educação	das	relações	étnico-raciais	e	para	o	ensino	

de	história	e	cultura	afro-brasileira,	africana	e	indígena.	
	

A	Escola	de	Brasileira	de	Administração	Pública	e	de	Empresas	da	Fundação	Getulio	Vargas	 -	
FGV/EBAPE	observa	as	condições	de	acessibilidade	para	pessoas	com	deficiência	ou	mobilidade	
reduzida,	conforme	disposto	na	CF/1988,	Art.	nº	205,	206	e	208,	na	NBR	nº	9050/2004,	da	ABNT,	
na	Lei	n°	10.098/2000,	nos	Decretos	n°	5.296/2004,	n°	6.949/2009,	n°	7.611/2011	e	na	Portaria	
MEC	n°	3.284/2003.	
	
A	 infraestrutura	 da	 FGV/EBAPE	 observa	 as	 dimensões	 referenciais	 para	 deslocamento	 de	
pessoas	a	pé,	e	as	com	mobilidade	reduzida;	considerando	as	diferentes	necessidades.	
	

	
	
Para	os	alunos	portadores	de	deficiência	física,	a	FGV/EBAPE	apresenta	e	apresentará,	na	sua	
expansão,	as	seguintes	condições	de	acessibilidade:	livre	circulação	dos	estudantes	nos	espaços	
de	uso	coletivo	(eliminação	de	barreiras	arquitetônicas);	vagas	reservadas	no	estacionamento;	
elevador,	facilitando	a	circulação	de	cadeira	de	rodas;	portas	e	banheiros	adaptados	com	espaço	
suficiente	 para	 permitir	 o	 acesso	 de	 cadeira	 de	 rodas;	 barras	 de	 apoio	 nas	 paredes	 dos	
banheiros;	lavabos	e	bebedouros	em	altura	acessível	aos	usuários	de	cadeira	de	rodas.	
	
A	FGV/EBAPE	adota	diferentes	formas	de	comunicação	/	sinalização	(inclusive	de	emergência,	
utilizada	para	indicar	as	rotas	de	fuga	e	saídas	de	emergência	das	edificações,	dos	espaços	e	do	
ambiente	urbano,	ou	para	alertar	quanto	a	um	perigo	iminente)	para	atendimento	às	diversas	
necessidades	da	comunidade	acadêmica.	
	
A	indicação	de	acessibilidade	das	edificações,	do	mobiliário,	dos	espaços	e	dos	equipamentos	
urbanos	é	ou	será	realizada	por	meio	de	símbolo	internacional	de	acesso.	A	representação	do	

Fonte:	NBR	90/50/2004	



símbolo	internacional	de	acesso.	

	
O	 símbolo	 internacional	 de	 acesso	 indica	 a	 acessibilidade	 aos	 serviços	 e	 identifica	 espaços,	
edificações,	 mobiliário	 e	 equipamentos	 urbanos	 onde	 existem	 elementos	 acessíveis	 ou	
utilizáveis	por	pessoas	portadoras	de	deficiência	ou	com	mobilidade	reduzida.	
	
Esta	 sinalização	 é	 afixada	 em	 local	 visível	 ao	 público,	 sendo	 utilizada	 principalmente	 nos	
seguintes	 locais,	 quando	 acessíveis:	 entradas;	 áreas	 e	 vagas	 de	 estacionamento	 de	 veículos;	
áreas	acessíveis	de	embarque/desembarque;	sanitários;	saídas	de	emergência;	áreas	reservadas	
para	pessoas	em	cadeira	de	rodas;	equipamentos	exclusivos	para	o	uso	de	pessoas	portadoras	
de	deficiência.	
	
O	símbolo	internacional	de	pessoas	com	deficiência	visual	(cegueira)	será	aplicado	nos	espaços	
onde	existem	equipamentos,	mobiliários	e	serviços	para	pessoas	com	deficiência	visual.	Além	
disso,	 o	 símbolo	 internacional	 de	 pessoa	 com	 surdez	 deve	 ser	 utilizado	 em	 todos	 os	 locais,	
equipamentos,	 produtos,	 procedimentos	 ou	 serviços	 para	 pessoa	 com	 deficiência	 auditiva	
(surdez).	

	
	
A	 FGV/EBAPE	 emprega	 adequadamente	 a	 sinalização	 tátil	 no	 piso	 do	 tipo	 alerta	 e	 do	 tipo	
direcional.	
	
As	 rotas	de	 fuga	e	as	 saídas	de	emergência	estão	devidamente	 sinalizadas	 com	 informações	
visuais	e	sonoras.	
	
Nas	edificações	e	equipamentos	urbanos	todas	as	entradas	são	acessíveis,	bem	como	as	rotas	
de	interligação	às	principais	funções	do	edifício.	
	
Na	 adaptação	 de	 edificações	 e	 equipamentos	 urbanos	 existentes	 é	 previsto	 no	mínimo	 um	
acesso,	vinculado	através	de	rota	acessível	à	circulação	principal.	
	
O	percurso	entre	o	estacionamento	de	veículos	e	as	entradas	principais	 compõem	uma	 rota	



acessível.	Além	disso,	está	garantida	a	acessibilidade	de	pessoas	com	deficiência	ou	mobilidade	
reduzida	onde	haverá	catracas.	
	
As	 rampas	 previstas	 na	 FGV/EBAPE	 possuem	 dimensionamentos	 (inclinação,	 larguras	 etc.)	 e	
patamares	de	acordo	com	os	limites	estabelecidos	na	NBR	9050/2004.	
	
As	 instalações	 da	 unidade	 da	 Instituição	 possuem	 banheiro	 acessível,	 com	 equipamentos	 e	
acessórios	 que	 possibilitam	 suas	 utilizações	 por	 pessoa	 portadora	 de	 deficiência	 ou	 com	
mobilidade	reduzida.	Junto	ás	bacias	sanitárias	foram	previstas	áreas	de	transferência	e	barras	
de	apoio.	
	
Na	 Instituição	 os	 laboratórios,	 salas	 de	 aula,	 bibliotecas,	 ambientes	 administrativos,	 bancos,	
áreas	de	 lazer	etc.	possuem	espaços	reservados	para	pessoas	em	cadeira	de	rodas,	obesas	e	
com	 mobilidade	 reduzida,	 e	 de	 lugares	 específicos	 para	 pessoas	 com	 deficiência,	 inclusive	
acompanhante,	de	modo	a	facilitar-lhes	as	condições	de	acesso,	circulação	e	comunicação.	
	
Os	 elementos	do	mobiliário	 urbano	das	 edificações	 como	bebedouros,	 guichês	 e	 balcões	 de	
atendimento,	bancos	etc.,	são	acessíveis.	
	
Na	 FGV/EBAPE	 os	 balcões	 de	 atendimento	 possuem,	 pelo	 menos,	 uma	 parte	 a	 superfície	
acessível	para	atendimento	às	pessoas	portadoras	de	deficiência	ou	com	mobilidade	reduzida,	
em	atendimento	às	normas	técnicas	da	ABNT.	
	
A	 IES	 promove	 a	 remoção	 de	 barreira	 nas	 comunicações,	 subtraindo	 qualquer	 entrave	 ou	
obstáculo	 que	 dificulte	 ou	 impossibilite	 a	 expressão	 ou	 o	 recebimento	 de	 mensagens	 por	
intermédio	dos	meios	ou	sistemas	de	comunicação.	
	
Em	 relação	 aos	 alunos	 portadores	 de	 deficiência	 visual,	 a	 FGV/EBAPE,	 desde	 o	 acesso	 até	 a	
conclusão	 do	 curso,	 proporcionará	 sala	 de	 apoio	 contendo:	máquina	 de	 datilografia	 Braille,	
impressora	Braille	acoplada	a	computador,	sistema	de	síntese	de	voz;	gravador	e	fotocopiadora	
que	 amplie	 textos;	 acervo	 bibliográfico	 em	 fitas	 de	 áudio;	 software	 de	 ampliação	 de	 tela;	
equipamento	para	ampliação	de	textos	para	atendimento	a	aluno	com	visão	subnormal;	lupas,	
réguas	de	leitura;	scanner	acoplado	a	um	microcomputador;	acervo	bibliográfico	dos	conteúdos	
básicos	em	Braille.	
	
Em	atendimento	ao	Decreto	nº	5.626/2005,	a	Língua	Brasileira	de	Sinais	-	LIBRAS	será	inserida	
como	componente	curricular	obrigatório	nos	cursos	de	formação	de	professores	para	o	exercício	
do	magistério	e	no	curso	de	Fonoaudiologia,	caso	a	Instituição	venha	a	oferecê-los.	Nos	demais	
cursos	superiores,	será	oferecida	como	componente	curricular	optativo.	No	Curso	de	Graduação	
a	ser	ofertado,	LIBRAS	é	componente	curricular	optativo.	
	
A	 FGV/EBAPE,	 em	 conformidade	 com	o	Decreto	 nº	 5.626/2005,	 garantirá	 às	 pessoas	 surdas	
acesso	à	comunicação,	à	informação	e	à	educação	nos	processos	seletivos,	nas	atividades	e	nos	
conteúdos	curriculares	desenvolvidos.	
	



A	 Instituição	permitirá	o	acesso	às	atividades	acadêmicas	e	administrativas	em	 igualdade	de	
condições	com	as	demais	pessoas.	
	
Um	Núcleo	de	Acessibilidade	será	implementado	junto	ao	Núcleo	de	Apoio	Pedagógico,	sendo	
o	 órgão	 responsável	 pela	 garantia	 do	 atendimento	 necessário	 ao	 discente	 e	 ao	 docente,	
inclusive	quanto	aos	recursos	multifuncionais.	
	
O	Núcleo	de	Apoio	Pedagógico	será	coordenado	por	um	profissional	com	formação	na	área	de	
Pedagogia.	 O	 atendimento	 será	 caracterizado	 por	 orientações	 individuais	 a	 alunos	
encaminhados	pelos	professores,	Coordenadores	de	Curso	ou	àqueles	que	procurarem	o	serviço	
espontaneamente.	
	
Assim	sendo,	o	Núcleo	de	Acessibilidade	estará	vinculado	ao	Núcleo	de	Apoio	Pedagógico.	O	
apoio	realizado	pelo	Núcleo	de	Acessibilidade	ou	ao	Estudante	com	Necessidades	Educacionais	
Especiais	 refere-se	 às	 seguintes	 situações:	 I	 -	 Pessoa	 com	 Deficiência	 ou	 Necessidades	
Educacional	 Especial	 -	 é	 aquela	 que	 tem	 impedimentos	 de	 longo	 prazo	 de	 natureza	 física,	
mental,	intelectual	ou	sensorial,	e	os	que	possuem	transtornos	do	espectro	autista,	os	quais,	em	
interação	com	diversas	barreiras,	podem	obstruir	sua	participação	plena	e	efetiva	na	sociedade	
em	igualdades	de	condições	com	as	demais	pessoas;	sendo	as	deficiências	classificadas	em:	(a)	
Deficiência	Física;	(b)	Deficiência	Auditiva;	(c)	Deficiência	Visual;	(d)	Deficiência	de	Comunicação,	
Linguagem	e	Fala;	(e)	Deficiência	Intelectual;	(f)	Deficiência	Múltipla:	associação	de	duas	ou	mais	
deficiências;	II	-	Pessoa	com	Mobilidade	Reduzida.	
	
Todos	os	setores	observam	as	normas	sobre	tratamento	a	ser	dispensado	a	professores,	alunos	
e	 servidores	 e	 empregados	 portadores	 de	 deficiência	 ou	 com	 mobilidade	 reduzida	 são	
contemplados	 com	 ajudas	 técnicas	 que	 permitem	 acesso	 às	 atividades	 acadêmicas	 e	
administrativas	em	igualdade	de	condições	com	as	demais	pessoas.	
	
Em	relação	aos	alunos	portadores	de	deficiência	auditiva,	a	 Instituição,	desde	o	acesso	até	a	
conclusão	do	curso,	proporcionará	 intérpretes	de	 língua	de	 sinais,	especialmente	quando	da	
realização	de	provas	ou	sua	revisão,	complementando	a	avaliação	expressa	em	texto	escrito	ou	
quando	este	não	tenha	expressado	o	real	conhecimento	do	aluno;	flexibilidade	na	correção	das	
provas	 escritas,	 valorizando	 o	 conteúdo	 semântico;	 aprendizado	 da	 língua	 portuguesa,	
principalmente,	na	modalidade	escrita,	 (para	o	uso	de	vocabulário	pertinente	às	matérias	do	
curso	em	que	o	estudante	estiver	matriculado);	materiais	de	informações	aos	professores	para	
que	se	esclareça	a	especificidade	linguística	dos	surdos.	
	
Conforme	 estabelecido	 em	 seu	 PDI	 (compromisso	 formal),	 para	 garantir	 o	 atendimento	
educacional	especializado	aos	alunos	surdos	ou	com	deficiência	auditiva,	a	Instituição:	

• Promoverá	cursos	de	formação	de	professores	para:	a)	o	ensino	e	uso	de	LIBRAS;	b)	a	
tradução	 e	 interpretação	 de	 LIBRAS	 -	 Língua	 Portuguesa;	 c)	 o	 ensino	 da	 Língua	
Portuguesa,	como	segunda	língua	para	pessoas	surdas;	

• Oferecerá	o	ensino	de	LIBRAS	e	também	da	Língua	Portuguesa,	como	segunda	língua	
para	alunos	surdos;	



• Proverá	a	contratação	de:	a)	professor	de	LIBRAS	ou	instrutor	de	LIBRAS;	b)	tradutor	e	
intérprete	 de	 LIBRAS	 -	 Língua	 Portuguesa;	 c)	 professor	 para	 o	 ensino	 de	 Língua	
Portuguesa	como	segunda	língua	para	pessoas	surdas;	e	d)	professor	regente	de	classe	
com	conhecimento	acerca	da	singularidade	linguística	manifestada	pelos	alunos	surdos;	

• Garantirá	o	atendimento	às	necessidades	educacionais	especiais	de	alunos	surdos	nas	
salas	de	aula	e,	também,	em	salas	de	recursos,	em	turno	contrário	ao	de	matrícula	do	
aluno;	

• Apoiará,	 na	 comunidade	 acadêmica,	 o	 uso	 e	 a	 difusão	 de	 LIBRAS	 entre	 professores,	
alunos,	funcionários,	Diretoria	e	familiares,	inclusive	por	meio	da	oferta	de	cursos;	

• Adotará	mecanismos	de	avaliação	coerentes	com	aprendizado	de	segunda	 língua,	na	
correção	 das	 provas	 escritas,	 valorizando	 o	 aspecto	 semântico	 e	 reconhecendo	 a	
singularidade	linguística	manifestada	no	aspecto	formal	da	Língua	Portuguesa;	

• Desenvolverá	e	adotará	mecanismos	alternativos	para	a	avaliação	de	conhecimentos	
expressos	em	LIBRAS,	desde	que	devidamente	registrados	em	vídeo	ou	em	outros	meios	
eletrônicos	e	tecnológicos;	

• Disponibilizará	 equipamentos,	 acesso	 às	 novas	 tecnologias	 de	 informação	 e	
comunicação,	bem	como	recursos	didáticos	para	apoiar	a	educação	de	alunos	surdos	ou	
com	deficiência	auditiva.	

	
Conforme	estabelecido	em	seu	PDI	(compromisso	formal)	e	disposto	no	artigo	21	do	Decreto	nº	
5.626/2005,	 a	 Instituição	 incluirá	 em	 seu	 quadro	 o	 tradutor	 e	 intérprete	 de	 LIBRAS	 -	 Língua	
Portuguesa,	 para	 viabilizar	 o	 acesso	 à	 comunicação,	 à	 informação	 e	 à	 educação	 de	 alunos	
surdos.	Esse	profissional	atuará:		
a)	nos	processos	seletivos	para	os	cursos	na	FGV/EBAPE;		
b)	 nas	 salas	 de	 aula	 para	 viabilizar	 o	 acesso	 dos	 alunos	 aos	 conhecimentos	 e	 conteúdos	
curriculares,	em	todas	as	atividades	didático-pedagógicas;		
c)	no	apoio	à	acessibilidade	aos	serviços	e	às	atividades-fim	da	Instituição.	
	
Como	garantia	do	direito	à	educação	das	pessoas	surdas	ou	com	deficiência	auditiva	e	buscando	
assegurar	aos	alunos	surdos	ou	com	deficiência	auditiva	o	acesso	à	comunicação,	à	informação	
e	 à	 educação,	 em	 conformidade	 com	 o	 artigo	 23	 do	 Decreto	 nº	 5.626/2005,	 a	 Instituição	
proporcionará	 aos	 alunos	 surdos	 os	 serviços	 de	 tradutor	 e	 intérprete	 de	 LIBRAS	 -	 Língua	
Portuguesa	 em	 sala	 de	 aula	 e	 em	 outros	 espaços	 educacionais,	 bem	 como	 equipamentos	 e	
tecnologias	 que	 viabilizem	 o	 acesso	 à	 comunicação,	 à	 informação	 e	 à	 educação.	 Para	 os	
professores	 será	 proporcionado	 acesso	 à	 literatura	 e	 informações	 sobre	 a	 especificidade	
linguística	do	aluno	surdo.	
	

Acessibilidade	Pedagógica,	atitudinal	e	das	Comunicações	
	
A	 FGV/EBAPE	 apresenta	 condições	 adequadas	de	 acessibilidade	pedagógica,	 atitudinal	 e	 das	
comunicações	para	pessoas	com	deficiência	ou	mobilidade	reduzida,	transtornos	de	conduta	e	
altas	 habilidades	 /	 superdotação	 conforme	 disposto	 na	 CF/88,	 Art.	 205,	 206	 e	 208,	 na	 NBR	
9050/2004,	da	ABNT,	na	Lei	N°	10.098/2000,	nos	Decretos	N°	5.296/2004,	N°	6.949/2009,	N°	
7.611/2011	e	na	Portaria	N°	3.284/2003.	
	



Na	 FGV/EBAPE	 a	 acessibilidade	 atitudinal	 refere-se	 à	 percepção	 do	 outro	 sem	preconceitos,	
estigmas,	 estereótipos	 e	 discriminações.	 Todos	 os	 demais	 tipos	 de	 acessibilidade	 estão	
relacionados	a	essa,	pois	é	a	atitude	da	pessoa	que	impulsiona	a	remoção	de	barreiras.	Existe,	
por	parte	dos	gestores	institucionais	(Diretoria,	Coordenações	e	Núcleo	de	Apoio	Pedagógico),	
o	 interesse	 em	 implementar	 ações	 e	 projetos	 relacionados	 à	 acessibilidade	 em	 toda	 a	 sua	
amplitude.	 A	 priorização	 de	 recursos	 para	 essas	 ações	 é	 um	 indicativo	 da	 existência	 de	
acessibilidade	atitudinal.		
	
Acessibilidade	metodológica	(pedagógica)	ou	ausência	de	barreiras	nas	metodologias	e	técnicas	
de	estudo	estará	relacionada	diretamente	à	concepção	subjacente	à	atuação	docente:	a	forma	
como	os	professores	concebem	conhecimento,	aprendizagem,	avaliação	e	inclusão	educacional	
irá	determinar,	ou	não,	a	remoção	das	barreiras	pedagógicas.		
	
Em	sala	de	aula	os	professores	promoverão	processos	de	diversificação	curricular,	flexibilização	
do	tempo	e	utilização	de	recursos	para	viabilizar	a	aprendizagem	de	estudantes	com	deficiência,	
como	 por	 exemplo:	 pranchas	 de	 comunicação,	 texto	 impresso	 e	 ampliado,	 softwares	
ampliadores	de	comunicação	alternativa,	leitores	de	tela,	entre	outros	recursos.	
	
Para	 atuar	 no	 atendimento	 educacional	 especializado	 a	 Instituição	 possibilitará	 ao	 docente,	
formação	continuada	que	o	habilite	a	atuar	para	o	atendimento	às	necessidades	educacionais	
especiais	dos	estudantes,	incluindo:	

• Realizar	as	atividades	de	complementação	ou	suplementação	curricular	específicas	que	
constituem	o	atendimento	educacional	especializado	dos	estudantes;		

• Atuar,	de	forma	colaborativa	com	os	demais	professores	da	IES,	visando	à	definição	de	
estratégias	 pedagógicas	 que	 favoreçam	 o	 acesso	 do	 estudante	 ao	 currículo	 e	 sua	
interação	 no	 grupo;	 o	 enriquecimento	 curricular,	 a	 compactação	 curricular,	 e/ou	 a	
aceleração	de	conteúdos	ou	de	estudos,	quando	aplicável;	

• Promover	as	condições	para	a	inclusão	do	estudante	em	todas	as	atividades	acadêmicas;		
• Informar	a	comunidade	acadêmica	acerca	da	legislação	e	normas	educacionais	vigentes	

que	asseguram	a	inclusão	educacional;		
• Preparar	material	específico	para	o	uso	do	estudante	no	núcleo	de	acessibilidade	e	na	

sala	de	aula;	
• Elaborar	materiais	didático-pedagógicos	que	possam	ser	utilizados	pelos	estudantes	nas	

atividades	de	salas	de	aula;	
• Articular	com	o	Colegiado	de	Curso,	Núcleo	Docente	Estruturante	(NDE),	Coordenação	

de	 Curso	 e	 professores	 para	 que	 o	 Projeto	 Pedagógico	 dos	 Cursos	 contemple	 os	
pressupostos	epistemológicos,	 filosóficos,	 legais	e	políticos	da	educação	 inclusiva	 (no	
ensino,	na	pesquisa/investigação	científica	e	na	extensão);	

• Auxiliar	 a	 Coordenação	 de	 Curso	 a	 articular	 as	 parcerias	 com	 a	 comunidade	 que	
possibilitem	oferecer	enriquecimento	extracurricular	em	áreas	não	contempladas	pelo	
currículo	regular	da	FGV/EBAPE.	

	
Da	mesma	forma,	o	corpo	técnico	administrativo	será	capacitado	para	o	atendimento	de	todas	
as	pessoas,	com	e	sem	deficiência,	de	forma	a:	



• Comunicar-se	 de	 maneira	 eficiente	 com	 a	 comunidade	 acadêmica	 e	 a	 sociedade,	
levando	em	conta	a	sua	diversidade;		

• Reconhecer	e	realizar	a	comunicação	adequada	de	acordo	com	os	diferentes	perfis;		
• Mobilizar	conhecimentos	e	habilidades	necessárias	à	abordagem	ativa	e	receptiva;		
• Manter	 uma	 postura	 adequada	 que	 respeite	 as	 especificidades	 de	 cada	membro	 da	

comunidade	acadêmica	ou	sociedade.		
	
Na	FGV/EBAPE	esses	serviços	serão	desenvolvidos	sob	a	responsabilidade	do	Núcleo	de	Apoio	
Pedagógico/	 Acessibilidade,	 para	 o	 cumprimento	 da	 legislação	 vigente	 e	 das	 orientações	
pedagógicas	e	atitudinais	emanadas	pela	política	de	inclusão	Institucional.	
	
Além	 da	 promoção	 de	 acessibilidade	 e	 de	 atendimento	 diferenciado	 a	 portadores	 de	
necessidades	especiais,	a	FGV/EBAPE	cumprirá	as	exigências	quanto	à	Proteção	dos	Direitos	da	
Pessoa	com	Transtorno	do	Espectro	Autista,	conforme	disposto	no	PDI	e	na	Lei	n°	12.764/2012.	
Ou	 seja,	 aceitará	 a	 matrícula	 deste	 aluno	 e	 incentivará	 a	 formação	 e	 a	 capacitação	 de	
profissionais	especializados	no	atendimento	à	pessoa	com	transtorno	autista.	
	

Proteção	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Transtorno	do	Espectro	Autista	
	
Em	 observância	 a	 Lei	 nº	 12.764/2012,	 a	 Escola	 Nacional	 de	 Administração	 e	 Economia	 da	
Fundação	Getulio	Vargas	-	FGV/EBAPE	garantirá	proteção	dos	direitos	da	pessoa	com	transtorno	
do	espectro	autista.	
	
Nos	termos	do	Decreto	nº	8.368/2014,	que	regulamenta	a	Lei	nº	12.764/	2012,	que	institui	a	
Política	Nacional	 de	 Proteção	dos	Direitos	 da	 Pessoa	 com	Transtorno	do	 Espectro	Autista,	 é	
dever	do	Estado,	da	família,	da	comunidade	escolar	e	da	sociedade	assegurar	o	direito	da	pessoa	
com	transtorno	do	espectro	autista	à	educação,	em	sistema	educacional	inclusivo,	garantida	a	
transversalidade	da	educação	especial	desde	a	educação	infantil	até	a	educação	superior.	
	
O	 direito	 da	 pessoa	 com	 transtorno	 do	 espectro	 autista	 à	 educação	 será	 assegurado	 pela	
FGV/EBAPE,	sem	discriminação	e	com	base	na	igualdade	de	oportunidades,	de	acordo	com	os	
preceitos	da	Convenção	Internacional	sobre	os	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência.	
	
Dessa	 forma,	 a	 FGV/EBAPE	 não	 recusará	 a	 matrícula	 de	 aluno	 com	 transtorno	 do	 espectro	
autista,	ou	qualquer	outro	tipo	de	deficiência.	
	
Visando	assegurar	às	pessoas	com	transtorno	do	espectro	autista	o	acesso	e	permanência	no	
ensino	superior,	a	FGV/EBAPE	adotará	as	seguintes	estratégias:	

• Superação	do	foco	de	trabalho	nas	estereotipias	e	reações	negativas	do	estudante	no	
contexto	 escolar,	 para	 possibilitar	 a	 construção	 de	 processos	 de	 significação	 da	
experiência	acadêmica;	

• Mediação	 pedagógica	 nos	 processos	 de	 aquisição	 de	 competências,	 por	 meio	 da	
antecipação	 da	 organização	 das	 atividades	 de	 recreação,	 alimentação	 e	 outras,	
inerentes	ao	cotidiano	acadêmico;	



• Organização	de	todas	as	atividades	acadêmicas	de	forma	compartilhada	com	os	demais	
estudantes,	 evitando	 o	 estabelecimento	 de	 rituais	 inadequados,	 tais	 como:	 horário	
reduzido,	aula	em	espaços	separados;	

• Reconhecimento	da	universidade	como	um	espaço	de	aprendizagem	que	proporciona	a	
conquista	da	autonomia	e	estimula	o	desenvolvimento	das	relações	sociais	e	de	novas	
competências,	mediante	as	situações	desafiadoras;	

• Adoção	de	parâmetros	individualizados	e	flexíveis	de	avaliação	pedagógica,	valorizando	
os	pequenos	progressos	de	cada	estudante	em	relação	a	si	mesmo	e	ao	grupo	em	que	
está	inserido;	

• Interlocução	 permanente	 com	 a	 família,	 favorecendo	 a	 compreensão	 dos	 avanços	 e	
desafios	enfrentados	no	processo	de	formação,	bem	como	dos	fatores	extra	acadêmicos	
que	possam	interferir	nesse	processo;	

• Intervenção	 pedagógica	 para	 o	 desenvolvimento	 das	 relações	 sociais	 e	 o	 estímulo	 à	
comunicação,	 oportunizando	 novas	 experiências	 ambientais,	 sensoriais,	 cognitivas,	
afetivas	e	emocionais;	

• Identificação	 das	 competências	 de	 comunicação	 e	 linguagem	 desenvolvidas	 pelo	
estudante,	vislumbrando	estratégias	visuais	de	comunicação,	no	âmbito	da	educação	
acadêmica,	 que	 favoreçam	 seu	 uso	 funcional	 no	 cotidiano	 acadêmico	 e	 demais	
ambientes	sociais;	

• Interlocução	 com	a	área	 clínica	quando	o	estudante	estiver	 submetido	a	 tratamento	
terapêutico	e	se	fizer	necessária	a	troca	de	informações	sobre	seu	desenvolvimento;	

• Flexibilização	 mediante	 as	 diferenças	 de	 desenvolvimento	 emocional,	 social	 e	
intelectual	 dos	 estudantes	 com	 transtorno	 do	 espectro	 autista,	 possibilitando	
experiências	diversificadas	no	aprendizado	e	na	vivência	entre	os	pares;	

• Acompanhamento	 das	 respostas	 do	 estudante	 frente	 ao	 fazer	 pedagógico	 da	
universidade,	 para	 a	 aquisição	 de	 conhecimentos	 e	 o	 desenvolvimento	 de	
competências,	 considerando	 a	 multiplicidade	 de	 dimensões	 que	 envolvem	 a	
alfabetização,	 a	 resolução	 das	 tarefas	 e	 as	 relações	 interpessoais,	 ao	 longo	 da	
escolarização;	

• Aquisição	de	 conhecimentos	 teóricos-metodológicos	da	área	da	Tecnologia	Assistiva,	
voltada	à	Comunicação	Alternativa/Aumentativa	para	estes	sujeitos.	

• Planejamento	e	organização	do	atendimento	educacional	especializado	considerando	
as	características	individuais	de	cada	estudante	que	apresenta	transtornos	do	espectro	
autista,	 com	 a	 elaboração	 do	 plano	 de	 atendimento	 objetivando	 a	 eliminação	 de	
barreiras	que	dificultam	ou	impedem	a	interação	social	e	a	comunicação.	

	
Caso	seja	comprovada	a	necessidade	de	apoio	às	atividades	de	comunicação,	interação	social,	
locomoção,	 alimentação	 e	 cuidados	 pessoais,	 a	 FGV/EBAPE	 disponibilizará	 acompanhante	
especializado	 no	 contexto	 escolar,	 nos	 termos	 do	 parágrafo	 único	 do	 artigo	 3º	 da	 Lei	 nº	
12.764/2012.	
	
A	 FGV/EBAPE	 adotou	 o	 Manual	 de	 Orientação	 e	 Apoio	 para	 Atendimento	 às	 Pessoas	 com	
Deficiência	 da	 Secretaria	 Nacional	 de	 Promoção	 dos	 Direitos	 da	 Pessoa	 com	 Deficiência	 /	
Secretaria	de	Direitos	Humanos	da	Presidência	da	República,	disponível	em:	
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/acessibilidade/conteudo-para-capacitacao-em-



acessibilidade	
	
O	Manual	de	Orientação	e	Apoio	para	Atendimento	às	Pessoas	com	Deficiência	foi	formalmente	
adotado	pela	FGV/EBAPE	com	o	objetivo	de	coibir	e	reprimir	qualquer	tipo	de	discriminação	no	
tratamento	 dispensado	 a	 professores,	 alunos,	 servidores	 e	 empregados	 portadores	 de	
deficiência.	Uma	vez	constatada	a	discriminação,	a	infração	será	considerada	grave,	devendo,	
ao	infrator,	serem	aplicadas	as	sanções	previstas	no	Regimento	Geral	da	IES.	
	

Políticas	para	Educação	em	Direitos	Humanos	
	
Nas	atividades	de	ensino,	pesquisa	e	extensão,	a	Escola	Brasileira	de	Administração	Públicas	e	
de	Empresas	da	Fundação	Getulio	Vargas	 -	 FGV/EBAPE	cumprirá	as	exigências	das	Diretrizes	
Nacionais	 para	 a	 Educação	 em	 Direitos	 Humanos	 -	 Parecer	 CNE/CP	 n°	 08/2012,	 Resolução	
CNE/CP	n°	01/2012.	
	
Conforme	estabelecido	na	Resolução	CNE/CP	n°	01/2012,	a	Educação	em	Direitos	Humanos	foi	
considerada	 na	 construção	 do	 Plano	 de	 Desenvolvimento	 Institucional	 (PDI),	 do	 Projeto	
Pedagógico	Institucional	(PPI)	e	do	Projeto	Pedagógico	do	Curso	(PPC)	da	FGV/EBAPE,	no	ensino,	
na	pesquisa,	na	extensão,	bem	como	nos	diferentes	processos	de	avaliação.	
	
Além	disso,	destaca-se	que:	

• A	 FGV/EBAPE	oferecerá,	 proporcionará	 e	 incentivará	 a	 participação	ou	 realização	de	
eventos	que	tenham	os	direitos	humanos	como	temática;	

• A	biblioteca	da	FGV	manterá	acervo,	valorizará	ações	e	publicações	técnicas	e	científicas	
e	 desenvolverá	 ações	 específicas	 para	 divulgar	 valores,	 pensamentos	 e	 os	 direitos	
humanos;	

• No	desenvolvimento	da	capacitação	do	corpo	docente	e	técnico-administrativo,	serão	
observados	os	Direitos	Humanos;	

• A	 FGV/EBAPE	 fomentará	 estudos	 e	 experiências	 na	 área	 dos	 direitos	 humanos	 e	 da	
educação	em	direitos	humanos	na	graduação	e	na	pós-graduação	e	estimulará	ações	de	
extensão	voltadas	para	a	promoção	de	direitos	humanos,	em	diálogo	com	os	segmentos	
sociais	 em	 situação	 de	 exclusão	 social	 e	 violação	 de	 direitos,	 assim	 como	 com	 os	
movimentos	sociais	e	a	gestão	pública.	

	
A	 Resolução	 CNE/CP	 n°	 01/2012	 estabeleceu,	 ainda,	 que	 a	 inserção	 dos	 conhecimentos	
concernentes	 à	 Educação	 em	 Direitos	 Humanos	 na	 organização	 dos	 currículos	 da	 Educação	
Superior	poderá	ocorrer	das	seguintes	formas:	
I	 -	 pela	 transversalidade,	 por	meio	 de	 temas	 relacionados	 aos	 Direitos	 Humanos	 e	 tratados	
interdisciplinarmente;		
II	-	como	um	conteúdo	específico	de	uma	das	disciplinas	já	existentes	no	currículo	escolar;	
III	-	de	maneira	mista,	ou	seja,	combinando	transversalidade	e	disciplinaridade.	
	
	
	
	



Políticas	para	Educação	Ambiental	
	

Com	a	inserção,	na	matriz	curricular	de	seus	cursos,	de	componentes	curriculares	ou	conteúdos	
relacionados	 às	 temáticas	 diversidade,	 o	 meio	 ambiente,	 a	 memória	 cultural,	 a	 produção	
artística	e	o	patrimônio	cultural	da	região,	incluindo	a	educação	ambiental,	sustentabilidade	e	
desenvolvimento	nacional	sustentável,	a	FGV/EBAPE	busca	avançar	no	seu	papel	de	formadora	
de	 profissionais	 competentes	 e	 cidadãos	 éticos	 e	 responsáveis,	 comprometidos	 com	 o	
desenvolvimento	ambiental	e	socioeconômico	regional	e	nacional.	
	
Ao	dispor	sobre	a	educação	ambiental	e	instituir	a	Política	Nacional	de	Educação	Ambiental,	a	
Lei	nº	9.795/1999	 (regulamentada	pelo	Decreto	4.281/2002)	prevê	em	seu	artigo	2º	que:	"A	
educação	ambiental	é	um	componente	essencial	e	permanente	da	educação	nacional,	devendo	
estar	presente,	de	forma	articulada,	em	todos	os	níveis	e	modalidades	do	processo	educativo,	
em	caráter	formal	e	não-formal".	
	
A	Educação	Ambiental	visa	à	construção	de	conhecimentos,	ao	desenvolvimento	de	habilidades,	
atitudes	 e	 valores	 sociais,	 ao	 cuidado	 com	 a	 comunidade	 de	 vida,	 a	 justiça	 e	 a	 equidade	
socioambiental,	e	a	proteção	do	meio	ambiente	natural	e	construído.	
	
A	partir	do	que	dispõe	a	Lei	nº	9.795,	de	1999,	e	com	base	em	práticas	comprometidas	com	a	
construção	de	sociedades	justas	e	sustentáveis,	fundadas	nos	valores	da	liberdade,	igualdade,	
solidariedade,	democracia,	justiça	social,	responsabilidade,	sustentabilidade	e	educação	como	
direito	de	todos,	são	princípios	da	Educação	Ambiental	na	FGV/EBAPE:	
I	-	totalidade	como	categoria	de	análise	fundamental	em	formação,	análises,	estudos	e	produção	
de	conhecimento	sobre	o	meio	ambiente;	
II	 -	 interdependência	 entre	 o	 meio	 natural,	 o	 socioeconômico	 e	 o	 cultural,	 sob	 o	 enfoque	
humanista,	democrático	e	participativo;	
III	-	pluralismo	de	ideias	e	concepções	pedagógicas;	
IV	-	vinculação	entre	ética,	educação,	trabalho	e	práticas	sociais	na	garantia	de	continuidade	dos	
estudos	e	da	qualidade	social	da	educação;	
V	 -	 articulação	 na	 abordagem	 de	 uma	 perspectiva	 crítica	 e	 transformadora	 dos	 desafios	
ambientais	a	serem	enfrentados	pelas	atuais	e	futuras	gerações,	nas	dimensões	locais,	regionais,	
nacionais	e	globais;	
VI	-	respeito	à	pluralidade	e	à	diversidade,	seja	individual,	seja	coletiva,	étnica,	racial,	social	e	
cultural,	disseminando	os	direitos	de	existência	e	permanência	e	o	valor	da	multiculturalidade	e	
plurietnicidade	do	país	e	do	desenvolvimento	da	cidadania	planetária.	
	
O	tratamento	pedagógico	dos	currículos	dos	cursos	será	diversificado,	permitindo	reconhecer	e	
valorizar	a	pluralidade	e	as	diferenças	individuais,	sociais,	étnicas	e	culturais	dos	acadêmicos,	
promovendo	valores	de	cooperação,	de	relações	solidárias	e	de	respeito	ao	meio	ambiente.	
	
A	Lei	nº	9.795/1999,	mais	precisamente	em	seu	artigo	10,	registra	que	a	educação	ambiental	
não	deve	ser	implantada	como	uma	disciplina	específica	do	currículo	dos	cursos,	pois	deve	ser	
desenvolvida	como	uma	prática	educativa	integrada,	contínua	e	permanente	em	todos	os	níveis	
e	modalidades	do	ensino	formal.	



	
Ao	regulamentar	esse	dispositivo	legal,	o	Decreto	4.281/2002	reitera,	em	seu	artigo	5º,	que	a	
inclusão	da	Educação	Ambiental	nos	currículos	dos	cursos	de	todos	os	níveis	e	modalidades	de	
ensino	 deve	 ocorrer	 de	 forma	 integrada	 às	 disciplinas,	 de	 modo	 transversal,	 contínuo	 e	
permanente.	
	
Tais	orientações	foram	plenamente	observadas	quando	da	construção	dos	Projetos	Pedagógicos	
dos	 Cursos	 de	 Graduação	 da	 FGV/EBAPE,	 de	 forma	 que	 no	 desenvolvimento	 de	 todos	 os	
componentes	 curriculares	 e	 das	 atividades	 de	 pesquisa	 e	 extensão	 serão	 observados	 os	
princípios	 básicos	 da	 educação	 ambiental,	 listados	 anteriormente	 (enfoque	 humanista,	
holístico,	 democrático	 e	 participativo;	 concepção	 do	 meio	 ambiente	 em	 sua	 totalidade,	
considerando	a	 interdependência	entre	o	meio	natural,	o	socioeconômico	e	o	cultural,	sob	o	
enfoque	da	sustentabilidade;	pluralismo	de	ideias	e	concepções	pedagógicas,	na	perspectiva	da	
inter,	multi	e	transdisciplinaridade;	vinculação	entre	a	ética,	a	educação,	o	trabalho	na	área	e	as	
práticas	sociais;	garantia	de	continuidade	e	permanência	do	processo	educativo;	permanente	
avaliação	crítica	do	processo	educativo;	abordagem	articulada	das	questões	ambientais	locais,	
regionais,	 nacionais	 e	 globais;	 reconhecimento	 e	 respeito	 à	 pluralidade	 e	 à	 diversidade	
individual	e	cultural).	
	
Assim	 sendo,	 nos	 Cursos	 de	 Graduação	 da	 FGV/EBAPE	 o	 estudo	 das	 políticas	 de	 educação	
ambiental	é	assegurado:		

• Pelo	 desenvolvimento	 de	 projetos	 de	 pesquisa	 e	 extensão	 sobre	 meio	 ambiente,	
educação	ambiental	e	sustentabilidade,	com	a	participação	da	comunidade	acadêmica	
e	da	sociedade	(inclui	a	realização	de	cursos,	workshops	e	campanhas	educacionais	que	
objetivarão	a	disseminação	da	educação	ambiental	e	a	capacitação	das	pessoas	para	
atuarem	como	replicadores	da	temática);	

• Pela	inserção	do	tema	de	forma	contextualizada	no	ementário	das	disciplinas;		
• Pela	 abordagem	 curricular	 integrada	 e	 transversal	 ao	 longo	 do	 curso,	 por	 meio	 do	

desenvolvimento	das	disciplinas	ofertadas.	
	

Políticas	para	educação	das	relações	étnico-raciais	e	para	o	ensino	de	história	e	cultura	afro-
brasileira,	africana	e	indígena	

	
Nas	atividades	de	ensino,	pesquisa	e	extensão,	a	Escola	Brasileira	de	Administração	Pública	e	de	
Empresas	 da	 Fundação	 Getulio	 Vargas	 -	 FGV/EBAPE	 cumprirá	 as	 exigências	 das	 Diretrizes	
Curriculares	Nacionais	para	Educação	das	Relações	Étnico-Raciais	e	para	o	Ensino	de	História	e	
Cultura	Afro-Brasileira,	Africana	e	Indígena	-	Lei	nº	9.394/1996,	com	a	redação	dada	pelas	Leis	
nº	 10.639/2003	 e	 n°	 11.645/2008;	 e	 da	 Resolução	 CNE/CP	 n°	 01/2004,	 fundamentada	 no	
Parecer	CNE/CP	nº	03/2004.	
	
Com	o	objetivo	de	divulgar	e	produzir	conhecimentos,	bem	como	de	atitudes,	posturas	e	valores	
que	eduquem	cidadãos	quanto	à	pluralidade	étnico-racial,	tornando-os	capazes	de	interagir	e	
de	negociar	objetivos	comuns	que	garantam,	a	todos,	respeito	aos	direitos	legais	e	valorização	
de	 identidade,	na	busca	da	 consolidação	da	democracia	brasileira,	 a	 FGV/EBAPE	 incluirá	nos	



conteúdos	de	disciplinas	e	atividades	curriculares	dos	cursos	que	ministrará,	a	Educação	das	
Relações	Étnico-Raciais,	bem	como	o	tratamento	de	questões	e	temáticas	que	dizem	respeito	
aos	afrodescendentes,	nos	termos	explicitados	no	Parecer	CNE/CP	3/2004.	
	
Nos	 cursos	 de	 graduação,	 a	 formação	 considerará	 sempre	 as	 dimensões	 da	 diversidade	
biológica,	 subjetiva,	 étnico-racial,	 de	 gênero,	 orientação	 sexual,	 socioeconômica,	 política,	
ambiental,	cultural,	ética	e	demais	aspectos	que	compõem	o	espectro	da	diversidade	humana	
que	singularizam	cada	pessoa	ou	cada	grupo	social.	
	
Além	disso,	destaca-se	que:	

• A	 FGV/EBAPE	oferecerá,	 proporcionará	 e	 incentivará	 a	 participação	ou	 realização	de	
eventos	que	tenham	as	relações	étnico-raciais	como	temática;	

• A	biblioteca	da	FGV	manterá	acervo,	valorizará	ações	e	publicações	técnicas	e	científicas	
e	desenvolverá	 ações	específicas	para	divulgar	 valores,	 pensamentos,	 jeitos	de	 ser	 e	
viver	 dos	 diferentes	 grupos	 étnico-raciais	 brasileiros,	 particularmente	 dos	
afrodescendentes;	

• Os	 egressos	 serão	 formados	 para	 considerar	 sempre	 as	 dimensões	 da	 diversidade	
biológica,	 subjetiva,	 étnico-racial,	 de	 gênero,	 orientação	 sexual,	 socioeconômica,	
política,	 ambiental,	 cultural,	 ética	 e	 demais	 aspectos	 que	 compõem	 o	 espectro	 da	
diversidade	humana	que	singularizam	cada	pessoa	ou	cada	grupo	social;	

• Nos	formulários	de	autoavaliação	institucional	a	FGV/EBAPE	incluirá	itens	relativos	às	
atividades	e	ações	voltadas	ao	atendimento	das	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	para	
Educação	 das	 Relações	 Étnico-Raciais	 e	 para	 o	 Ensino	 de	 História	 e	 Cultura	 Afro-
Brasileira	e	Africana.	

• No	Cursos	de	Graduação	da	Escola	Brasileira	de	Administração	Pública	e	de	Empresas	-	
FGV/EBAPE,	o	conteúdo	voltado	ao	atendimento	das	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	
para	Educação	das	Relações	Étnico-Raciais	e	para	o	Ensino	de	História	e	Cultura	Afro-
Brasileira,	 Africana	 e	 Indígena	 e	 contemplado	 transversalmente	 nos	 componentes	
curriculares	de	cada	curso.	

	
	

	
	



ANEXO	VII	
	

Infraestrutura	física	e	de	serviços	para	sujeitos	com	necessidades	especiais	
	
A	Escola	dispõe	da	seguinte	 infraestrutura	 física	e	de	serviços	para	atender	aos	sujeitos	com	
necessidades	especiais:	
	

Alunos	portadores	de	deficiência	física	–	a	Escola	tem	instalações	físicas	adequadas	à	livre	
circulação	dos	estudantes	com	necessidades	especiais	de	 locomoção	nos	espaços	de	uso	
coletivo,	 tal	 como	 a	 eliminação	 de	 barreiras	 arquitetônicas);	 disponibilidade	 de	 vagas	
reservadas	em	estacionamentos	nas	proximidades	das	unidades	de	serviços;	instalação	de	
elevadores	 e	 rampas	 com	 corrimãos,	 facilitando	 a	 circulação	 de	 cadeira	 de	 rodas;	
adaptação	de	portas	e	banheiros	com	espaço	suficiente	para	permitir	o	acesso	de	cadeira	
de	rodas;	barras	de	apoio	nas	paredes	dos	banheiros	e	lavabos,	e	bebedouros;	
	

Alunos	 portadores	 de	 deficiência	 visual	 –	 a	 Escola	 disponibiliza,	 quando	 necessário	 e	
mediante	 solicitação	 do	 aluno	 interessado,	 sala	 de	 apoio	 contendo:	 máquina	 de	
datilografia	braille;	 impressora	braille	acoplada	a	computador;	sistema	de	síntese	de	voz;	
gravador	e	fotocopiadoras	que	amplia	textos;	software	de	ampliação	de	tela;	equipamento	
para	ampliação	de	textos	para	atendimento	a	aluno	com	visão	subnormal;	lupas,	réguas	de	
leitura;	scanner	acoplado	ao	computador,	acervo	bibliográfico	em	fitas	de	áudio	e	acervo	
bibliográfico	 dos	 conteúdos	 básicos	 em	 braille.	 A	 EBAPE	 providenciou	 a	 sinalização	 dos	
espaços	 com	piso	 tátil,	 de	 acordo	 com	o	estabelecido	na	Norma	Técnica	da	ABNT	9050,	
interligando	todos	os	espaços	de	uso	da	comunidade	acadêmica;	e	a	identificação	de	suas	
instalações	com	placas	em	braille.	

	
Alunos	 portadores	 de	 deficiência	 auditiva	 –	 a	 Escola	 proporciona,	 caso	 seja	 solicitado,	
desde	o	 acesso	 até	 a	 conclusão	do	 curso:	 intérpretes	 de	 língua	de	 sinais,	 especialmente	
quando	 da	 realização	 de	 provas	 ou	 sua	 revisão,	 complementando	 a	 avaliação	 em	 texto	
escrito	ou	quando	este	não	tenha	expressado	o	real	conhecimento	do	aluno;	flexibilidade	
na	correção	das	provas	escritas,	valorizando	o	conteúdo	semântico;	aprendizado	da	língua	
portuguesa,	principalmente	na	modalidade	escrita,	para	o	uso	de	vocabulário	pertinente	
às	matérias	do	 curso	em	que	o	estudante	estiver	matriculado;	materiais	de	 informações	
aos	 professores	 para	 que	 se	 esclareça	 a	 especificidade	 linguística	 dos	 surdos.	 A	 EBAPE	
incluiu	 em	 seu	 quadro	 o	 tradutor	 e	 intérprete	 de	 Libras,	 para	 viabilizar	 o	 acesso	 à	
comunicação,	à	 informação	e	à	educação	de	alunos	surdos.	Esse	profissional	atua:	a)	nos	
processos	seletivos	para	os	cursos	na	EBAPE;	b)	nas	salas	de	aula	para	viabilizar	o	acesso	
dos	alunos	aos	conhecimentos	e	conteúdos	curriculares,	em	todas	as	atividades	didático-
pedagógicas;	c)	no	apoio	à	acessibilidade	aos	serviços	e	às	atividades-fim	da	EBAPE;	

	
Professores,	alunos,	funcionários	portadores	de	deficiência	ou	com	mobilidade	reduzida	
–	a	Escola	proporciona,	além	de	auxílio	técnico,	programa	de	capacitação	para	a	educação	
inclusiva,	 constando,	 especialmente,	 da	 oferta	 de:	 informações	 sobre	 as	 características	
essenciais	 necessárias	 ao	 aprendizado	dos	portadores	de	necessidades	 especiais;	 cursos,	



seminários	 ou	 eventos	 similares,	 ministrados	 por	 especialistas;	 e	 cursos	 para	 o	
entendimento	da	linguagem	dos	sinais.		

A	 comunidade	 e	 a	 Escola	 desenvolvem	 campanhas	 de	 sensibilização	 e	 de	motivação	 para	 a	
aceitação	 das	 diferenças;	 parcerias	 com	 as	 corporações	 profissionais	 e	 com	 as	 entidades	 de	
classe	 [sindicatos,	 associações,	 federações,	 confederações,	 etc.],	 com	 o	 objetivo	 de	 ações	
integradas	Escola/Empresa/Sociedade	Civil	organizada	para	o	reconhecimento	dos	direitos	dos	
portadores	 de	 necessidades	 sociais	 como	 direitos	 humanos	 universais;	 e	 integração	
Escola/Empresas	 para	 a	 oferta	 de	 estágios	 profissionais,	 incluindo	 empregos	 permanentes,	
com	 adequadas	 condições	 de	 atuação	 para	 os	 portadores	 de	 necessidades	 especiais.	 Além	
disso,	 os	 polos	 de	 apoios	 presenciais	 dos	 cursos	 a	 distância	 da	 EBAPE	 são	 dotados	 de	
instalações	propícias	para	o	atendimento	de	portadores	de	necessidades	especiais.		

No	que	diz	respeito	ao	corpo	docente	e	ao	de	funcionários,	a	FGV/EBAPE	estabeleceu	normas	
internas	sobre	o	tratamento	a	ser	dispensado	a	professores,	alunos	e	funcionários	portadores	
de	deficiência,	coibindo	e	reprimindo	qualquer	tipo	de	discriminação.	
	
Alguns	 alunos	 com	 deficiência	 visual	 já	 passaram	 pelos	 cursos	 EAD	 da	 FGV/EBAPE.	 Usando	
ferramentas	de	acessibilidade	do	sistema	operacional,	com	apoio	à	realização	de	reuniões	on-
line	via	chat,	e	provas	especialmente	diagramadas,	foi	possível	atender,	com	algum	cuidado,	a	
esses	alunos.	Entretanto,	muito	ainda	há	por	 fazer.	Não	só	na	FGV,	mas	em	todo	e	qualquer	
programa	de	 educação	 a	 distância	 do	 País,	 é	 necessário	melhorar	 a	 acessibilidade	 aos	 LMSs	
seguindo	 as	 guidelines	 do	World	 Wide	Web	 Consortium	 (W3C).	 Isso	 significa	 que	 todos	 os	
conteúdos	 dos	 cursos	 têm	 de	 ser	 acessíveis,	 que	 todas	 as	 telas	 dos	 cursos	 disponibilizem	
layout	que	reforce	o	contraste	 figura/fundo,	que	haja	 facilidades	de	aumento	ou	redução	de	
tamanho	de	fonte	e	que	o	conteúdo	seja	compatível	com	as	ferramentas	leitoras	de	tela	mais	
usuais	do	mercado.		
	
Em	observância	à	Lei	nº	12.764,	de	27	de	dezembro	de	2012,	a	EBAPE	garante	proteção	dos	
direitos	da	pessoa	com	transtorno	do	espectro	autista.	Nos	termos	do	Decreto	nº	8.368,	de	02	
de	 dezembro	 de	 2014,	 que	 regulamenta	 a	 Lei	 nº	 12.764,	 de	 27	 de	 dezembro	 de	 2012,	 que	
institui	 a	 Política	 Nacional	 de	 Proteção	 dos	 Direitos	 da	 Pessoa	 com	 Transtorno	 do	 Espectro	
Autista,	 é	 dever	 do	 Estado,	 da	 família,	 da	 comunidade	 escolar	 e	 da	 sociedade	 assegurar	 o	
direito	 da	 pessoa	 com	 transtorno	 do	 espectro	 autista	 à	 educação,	 em	 sistema	 educacional	
inclusivo,	 garantida	 a	 transversalidade	da	 educação	 especial	 desde	 a	 educação	 infantil	 até	 a	
educação	superior.	
	
O	direito	da	pessoa	com	transtorno	do	espectro	autista	à	educação	é	assegurado	pela	EBAPE,	
sem	discriminação	e	com	base	na	igualdade	de	oportunidades,	de	acordo	com	os	preceitos	da	
Convenção	Internacional	sobre	os	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência.	
	
Dessa	forma,	a	EBAPE	não	recusa	a	matrícula	de	aluno	com	transtorno	do	espectro	autista	ou	
qualquer	outro	tipo	de	deficiência.	
	
Visando	a	assegurar	às	pessoas	com	transtorno	do	espectro	autista	o	acesso	e	a	permanência	
no	ensino	superior,	a	EBAPE	adota	as	seguintes	estratégias:		



	
• Superação	do	foco	de	trabalho	nas	estereotipias	e	reações	negativas	do	estudante	no	

contexto	 escolar,	 para	 possibilitar	 a	 construção	 de	 processos	 de	 significação	 da	
experiência	acadêmica;	

• Mediação	 pedagógica	 nos	 processos	 de	 aquisição	 de	 competências,	 por	 meio	 da	
antecipação	 da	 organização	 das	 atividades	 de	 recreação,	 alimentação	 e	 outras,	
inerentes	ao	cotidiano	acadêmico;	

• Organização	 de	 todas	 as	 atividades	 acadêmicas	 de	 forma	 compartilhada	 com	 os	
demais	 estudantes,	 evitando	 o	 estabelecimento	 de	 rituais	 inadequados,	 tais	 como:	
horário	reduzido,	aula	em	espaços	separados;	

• Reconhecimento	da	universidade	como	um	espaço	de	aprendizagem	que	proporciona	
a	 conquista	 da	 autonomia	 e	 estimula	 o	 desenvolvimento	 das	 relações	 sociais	 e	 de	
novas	competências,	mediante	as	situações	desafiadoras;	

• Adoção	 de	 parâmetros	 individualizados	 e	 flexíveis	 de	 avaliação	 pedagógica,	
valorizando	os	pequenos	progressos	de	 cada	estudante	em	 relação	a	 si	mesmo	e	ao	
grupo	em	que	está	inserido;	

• Interlocução	 permanente	 com	 a	 família,	 favorecendo	 a	 compreensão	 dos	 avanços	 e	
desafios	 enfrentados	 no	 processo	 de	 formação,	 bem	 como	 dos	 fatores	 extra-
acadêmicos	que	possam	interferir	nesse	processo;	

• Intervenção	 pedagógica	 para	 o	 desenvolvimento	 das	 relações	 sociais	 e	 o	 estímulo	 à	
comunicação,	 oportunizando	 novas	 experiências	 ambientais,	 sensoriais,	 cognitivas,	
afetivas	e	emocionais;	

• Identificação	 das	 competências	 de	 comunicação	 e	 linguagem	 desenvolvidas	 pelo	
estudante,	vislumbrando	estratégias	visuais	de	comunicação,	no	âmbito	da	educação	
acadêmica,	 que	 favoreçam	 seu	 uso	 funcional	 no	 cotidiano	 acadêmico	 e	 demais	
ambientes	sociais;	

• Interlocução	 com	a	área	 clínica	quando	o	estudante	estiver	 submetido	a	 tratamento	
terapêutico	e	se	fizer	necessária	a	troca	de	informações	sobre	seu	desenvolvimento;	

• Flexibilização	 mediante	 as	 diferenças	 de	 desenvolvimento	 emocional,	 social	 e	
intelectual	 dos	 estudantes	 com	 transtorno	 do	 espectro	 autista,	 possibilitando	
experiências	diversificadas	no	aprendizado	e	na	vivência	entre	os	pares;	

• Acompanhamento	 das	 respostas	 do	 estudante	 diante	 do	 fazer	 pedagógico	 da	
universidade,	 para	 a	 aquisição	 de	 conhecimentos	 e	 o	 desenvolvimento	 de	
competências,	 considerando	 a	 multiplicidade	 de	 dimensões	 que	 envolvem	 a	
alfabetização,	 a	 resolução	 das	 tarefas	 e	 as	 relações	 interpessoais,	 ao	 longo	 da	
escolarização;	

• Aquisição	 de	 conhecimentos	 teórico-metodológicos	 da	 área	 da	 Tecnologia	 Assistida,	
voltada	à	Comunicação	Alternativa/Aumentativa	para	estes	sujeitos;	

• Planejamento	e	organização	do	atendimento	educacional	especializado	considerando	
as	características	individuais	de	cada	estudante	que	apresenta	transtornos	do	espectro	
autista,	 com	 a	 elaboração	 do	 plano	 de	 atendimento	 objetivando	 a	 eliminação	 de	
barreiras	que	dificultam	ou	impedem	a	interação	social	e	a	comunicação;	

• Caso	seja	comprovada	a	necessidade	de	apoio	às	atividades	de	comunicação,	interação	
social,	 locomoção,	 alimentação	 e	 cuidados	 pessoais,	 a	 EBAPE	 disponibilizará	



acompanhante	especializado	no	 contexto	escolar,	 nos	 termos	do	parágrafo	único	do	
art.	3º	da	Lei	nº	12.764,	de	27	de	dezembro	de	2012.	

	
As	políticas	adotadas	reconhecem	as	necessidades	diversas	dos	alunos,	acomodando	os	estilos	
e	 ritmos	de	 aprendizagem	e	 assegurando	uma	educação	de	qualidade	 a	 todos,	 por	meio	de	
metodologias	de	ensino	apropriadas,	arranjos	organizacionais,	uso	de	recursos	diversificados	e	
parceria	com	as	organizações	especializadas.	



ANEXO	VIII	
	

Regulamento	de	bolsas	da	FGV/EBAPE	
	

BOLSAS	DE	ESTUDOS	–	EBAPE	–	FUNDAÇÃO	GETULIO	VARGAS	
	

PROPOSTA	–	Julho	de	2011	
INSTRUÇÕES	PARA	OBTENÇÃO	DE	BOLSAS	DE	ESTUDO	REEMBOLSÁVEIS	E	NÃO	RESTITUÍVEIS	

CURSO	DE	GRADUAÇÃO	EM	ADMINISTRAÇÃO	
(ADMINISTRAÇÃO	DE	EMPRESAS	E	ADMINISTRAÇÃO	PÚBLICA)	

	
	

1º)	A	FGV/EBAPE	institui	o	programa	de	bolsas	de	estudos	para	o	Curso	de	Graduação	e	Pós-
Graduação	em	Administração	(AE	e	AP).	As	bolsas	serão	de	quatro	modalidades:	
a.	Bolsas	de	mérito	não	restituíveis:	
i.	Ingresso,	de	acordo	com	classificação	no	vestibular;	
ii.	Mérito	acadêmico,	de	acordo	com	o	desempenho	no	decorrer	do	curso	intermitente;	
b.	 Bolsas	 restituíveis	 (parciais	 ou	 integrais),	 de	 acordo	 com	 a	 necessidade	 financeira	 do	
requerente;	
c.	Bolsas	sustento;	e	
d.	Bolsas	a	funcionários	e	seus	dependentes.	
	
2º)	Todas	as	decisões	sobre	a	concessão	de	bolsas	pela	EBAPE	serão	decididas	pela	Comissão	
de	Bolsas,	que	será	composta	de:	
a.	um	coordenador	da	Comissão	de	Bolsas;	
b.	um	representante	da	Graduação;	
c.	um	representante	da	Pós-Graduação,	e	
d.	um	representante	da	Controladoria	da	EBAPE.	
	
Parágrafo	 único:	 A	 Comissão	 de	 Bolsas	 se	 reunirá	 trimestralmente	 para	 decidir	 pedidos	 de	
bolsas	e	considerações	sobre	o	status	de	alunos	bolsistas.	
	
3º)	 As	 bolsas	 poderão	 ter	 vigência	 anual	 ou	 semestral,	 de	 acordo	 com	 determinação	 neste	
edital/portaria.	

	
BOLSA	MÉRITO	NÃO	RESTITUÍVEL	INGRESSO	

	
4º)	A	bolsa	mérito	não	restituível	concedida	no	ingresso	do	programa	será	destinada	ao(s)	xx	
aluno(s)	mais	bem	colocados	no	vestibular,	de	acordo	com	as	seguintes	proporções:		
a.	1º	e	2º	(primeiro	e	segundo)	colocados	–	100%	(cem	por	cento);	
b.	3º	e	4º	(terceiro	e	quarto)	colocados	–	90%	(noventa	por	cento);	
c.	5º	e	6º	(quinto	e	sexto)	colocados	–	80%	(oitenta	por	cento);	
d.	7º	e	8º	(sétimo	e	oitavo)	colocados	–	70%	(setenta	por	cento);	e	
e.	9º	e	10º	(nono	e	décimo)	colocados	–	60%	(sessenta	por	cento).	
	
5º)	 A	 bolsa	 mérito	 não	 restituível	 será	 concedida	 para	 todo	 o	 curso,	 ou	 seja,	 para	 os	 oito	
semestres	previstos	para	a	integralização	dos	240	créditos	que	compõem	o	currículo.	
	



6º)	O	aluno	bolsista	por	mérito	no	ingresso	do	programa	deverá:	
a.	manter	média	acumulada	maior	ou	igual	a	7,0	(sete)	durante	todo	o	curso;	
b.	apresentar	conduta	compatível	com	as	normas	acadêmicas;	
c.	não	interromper	seus	estudos	no	curso	em	que	se	destacou	no	processo	seletivo	de	ingresso	
na	EBAPE	correspondente,	excetuando	os	casos	de:	
i.	 interrupção	 por	 motivo	 de	 intercâmbio	 estudantil	 promovido	 por	 programa	 apoiado	 pela	
EBAPE	com	duração	não	superior	a	um	ano	escolar;	e	
ii.	convocação	para	prestação	de	serviço	à	nação	brasileira.	
	
7º)	No	caso	de	interrupção	não	prevista	nos	parágrafos	anteriores,	o	aluno	que	reingressar	o	
programa	não	terá	mais	direito	à	bolsa.	
	
8º)	O	não	atendimento	das	exigências	para	manutenção	da	bolsa	implica	sua	perda	definitiva.	

	
BOLSA	MÉRITO	ACADÊMICO	NÃO	RESTITUÍVEL	A	ALUNOS	DE	GRADUAÇÃO	E	DE		

PÓS-GRADUAÇÃO	
	
9º)	A	bolsa	de	mérito	acadêmico	 será	 concedida	a	alunos	de	graduação	e	de	pós-graduação	
stricto	sensu	em	função	de	resultado	de	desempenho	acadêmico	durante	o	curso,	consistindo	
na	gratuidade	integral	ou	parcial	de	mensalidades	escolares,	com	o	objetivo	de	premiar	e	reter	
alunos	 matriculados	 nos	 cursos	 de	 graduação	 e	 pós-graduação	 com	 alto	 desempenho	
acadêmico.	
	
10º)	A	bolsa	mérito	poderá	ser	de	dois	tipos:		
a.	bolsa	de	mensalidade	escolar,	integral	e	parcial;		
b.	bolsa	de	auxílio	à	sustentação	(material	escolar,	alimentação,	transporte	e	moradia).	
Parágrafo	 único:	 As	 condições	 para	 concessão	 da	 bolsa	 sustento	 estão	 definidas	 nos	 itens	
abaixo,	na	seção	sobre	bolsa	sustento.	
	
11º)	As	bolsas	mérito	de	desempenho	acadêmico	serão	concedidas	por:	
a.	decisão	originária	e	premiação	pela	Comissão	de	Bolsas;	
b.	requerimento	do	aluno	à	Comissão	de	Bolsas,	obedecendo	as	seguintes	proporções:	
i.	Média	de	CRA	acima	de	9,0	(nove)	–	100%	(cem	por	cento);	
ii.	Média	de	CRA	acima	de	8,0	(oito)	–	80%	(noventa	por	cento);	
iii.	Média	de	CRA	acima	de	7,0	(nove)	–	50%	(oitenta	por	cento);	
c.	 A	 manutenção	 da	 bolsa	 mérito	 nos	 semestres	 subsequentes	 à	 concessão	 obedecerá	 às	
mesmas	 proporções	 estabelecidas	 nos	 itens	 acima,	 sendo	 alterada	 proporcionalmente	 ao	
desempenho	do	aluno.	
Parágrafo	 único:	 O	 aluno	 bolsista	 por	 mérito	 acadêmico	 deverá	 sempre	 manter	 média	
acumulada	 maior	 ou	 igual	 a	 7,0	 (sete)	 durante	 todos	 os	 semestres	 subsequentes	 ao	 da	
concessão,	sob		risco	de	perder	a	bolsa.	
	
12º)	A	bolsa	mérito	 acadêmico	não	 restituível	 será	 concedida	 semestralmente,	ou	 seja,	 será	
avaliada	no	início	de	cada	semestre	e	dependerá	do	desempenho	acadêmico	acumulado	(CRA)	
do	bolsista.	
a.	A	cada	semestre	letivo,	o	aluno	deverá	apresentar	seu	histórico	escolar.	

	
BOLSA	DE	ESTUDO	RESTITUÍVEL	(PARCIAL	OU	INTEGRAL)		



	
13º)	 Será	 concedido	 financiamento	 escolar	 de	 periodicidade	 anual	 a	 alunos	 dos	 cursos	 de	
graduação	 e	 pós-graduação	 stricto	 sensu	 que	 demonstrarem	 necessidade	 econômico-
financeira.			
Parágrafo	único:	O	valor	será	definido	por	decisão	da	Comissão	de	Bolsas	e	da	Controladoria.			
	
14º)	 O	 aluno	 interessado	 em	 concorrer	 à	 bolsa	 ou	 bolsas	 deverá	 preencher	 formulário	
disponibilizado	no	site	www.xxx.br.	
a)	 O	 formulário	 devidamente	 preenchido	 e	 assinado	 deverá	 ser	 entregue	 junto	 com	 os	
documentos	 descritos	 no	 Anexo	 I	 desta	 portaria,	 em	 acordo	 com	 o	 cronograma	 também	
disponibilizado	pela	EBAPE.	
	
15º)	A	manutenção	da	bolsa	restituível	dependerá	dos	seguintes	critérios:	
a.	Não	apresente	alteração	significativa	de	sua	situação	econômico-financeira.	
Parágrafo	 único:	 O	 não	 atendimento	 das	 exigências	 para	 manutenção	 da	 bolsa	 implica	 sua	
perda	definitiva.	
	
16º)	Os	requerentes	deverão	apresentar	todos	os	documentos	obrigatórios	para	a	análise	do	
pedido,	 dentro	 dos	 prazos	 estabelecidos	 pela	 Coordenação	 Acadêmica	 e	 pela	 Comissão	 de	
Bolsas.		Os	documentos	são:	
a.	Pedido	–	formulário	preenchido,	com	dados	pessoais	e	assinaturas;	
b.	Justificativa	–	texto	explicando	a	situação	econômico-financeira	da	família;	
c.	Planilha	–	com	receitas	brutas	e	despesas	discriminadas	da	família;	
d.	Imposto	de	Renda	–	cópia	completa	da	última	declaração	com	recibo	de	entrega,	dos	pais	e	
do	aluno;	
e.	Comprovante	de	Renda	Mensal	–	cópia	do(s)	último(s)	comprovante(s)	de	renda	mensal	dos	
pais	e	do	aluno.	Exemplo:	holerite,	declaração	de	média	mensal	bruta,	pró-labore,	etc.;	
	
Parágrafo	 único:	 Os	 documentos	 serão	 analisados	 pela	 Coordenadoria	 dos	 Cursos	 de	
Graduação,	e	os	resultados	divulgados	até	a	primeira	semana	de	aula.	
	
17º)	A	cada	12	meses,	o	aluno	deverá	entregar	a	Declaração	de	Ajuste	Anual	do	 Imposto	de	
Renda	e	as	planilhas	de	receitas	e	despesas	do	responsável	legal	e	do	fiador.	
	
18º)	O	valor	financiado	será	corrigido	pela	variação	do	IGP-M	quando	do	pagamento,	sem	que	
haja	incidência	de	juros.	
	
19º)	Os	vencimentos	dos	financiamentos	serão	sempre	mensais	e	consecutivos.		O	montante	a	
ser	 pago	 corresponde	 ao	 valor	 financiado	 acrescido	 de	 atualização	 monetária	 cumulativa	
baseada	nas	taxas	de	inflação	do	IGP-M.		
	
20º)	O	aluno,	ou	responsável	pelo	financiamento,	poderá	antecipar	seu	pagamento	acrescido	
de	atualização	monetária	cumulativa	baseada	nas	taxas	de	inflação	do	IGP-M.	
	
21º)	 O	 aluno	 que	 abandonar,	 desistir	 formalmente	 ou	 for	 jubilado	 terá	 os	 vencimentos	 do	
financiamento	antecipados	conforme	instrumento	de	confissão	de	dívida	assinado.		
	



22º)	Os	 financiamentos	de	bolsas	que	 tiverem	prestações	de	pagamento	em	atraso	sofrerão	
multa	contratual	de	xx%,	juros	diários	xxx%,	e	serão	corrigidos	monetariamente	com	base	no	
IGP-M,	conforme	instrumento	particular	de	confissão	de	dívida.	
	
23º)	Para	alunos	matriculados	em	cursos	de	graduação:	
a.	com	duração	de	quatro	anos	–	pagamento	a	partir	do	6º	ano	de	ingresso;	
b.	com	duração	de	cinco	anos	–	pagamento	a	partir	do	7º	ano	de	ingresso	
c.	Para	alunos	matriculados	em	cursos	de	pós-graduação	stricto	sensu:		
d.	Pagamento	a	partir	de	um	ano	do	prazo	máximo	de	conclusão	do	curso.	
e.	Para	alunos	matriculados	em	programas	de	dupla	graduação:	
f.	Pagamento	a	partir	de	dois	anos	após	o	prazo	mínimo	de	conclusão	da	primeira	graduação.		
	
24º)	 Os	 contratos	 de	 financiamento	 serão	 preparados	 pela	 Controladoria	 da	 Unidade	
Acadêmica.		
	
25º)	 O	 contrato	 de	 financiamento	 somente	 será	 validado	 após	 sua	 devolução	 devidamente	
assinado	pelo	aluno	e	pelo	fiador.	A	firma	do	fiador	deverá	estar	reconhecida	em	cartório	de	
títulos	 e	 documentos.	 Caso	 o	 contrato	 não	 seja	 entregue	 nessas	 condições	 pelo	 aluno	 à	
Controladoria	 da	 Unidade	 Acadêmica,	 o	 financiamento	 será	 cancelado,	 e	 as	 mensalidades	
escolares	em	aberto	serão	consideradas	atrasadas	e	 ficarão	sujeitas	às	penalidades	previstas	
no	contrato	de	financiamento.	
	
26º)	A	documentação	entregue	pelo	aluno	interessado	em	bolsa	ou	bolsas	será	analisada	pela	
Controladoria	da	Unidade	Acadêmica.	
	
27º)	Caso	haja	interesse	do	aluno	em	aumentar	o	percentual	concedido,	ele	poderá	apresentar	
um	Pedido	de	Reconsideração.		
	
28º)	No	caso	de	alunos	recipientes	de	bolsas	parciais,	o	aluno	que	estiver	em	débito	com	a	FGV	
não	terá	sua	bolsa	ou	bolsas	renovadas	para	o	semestre	seguinte.		
	
29º)	 Os	 alunos	 cursando	 a	 Graduação	 não	 podem	 postular	 as	 bolsas	 de	 mérito	 ou	 de	
necessidade	 econômica	 em	 caso	 de	 reingresso	 no	 curso	 por	 meio	 da	 realização	 de	 novo	
vestibular.	
	
30º)	Casos	excepcionais	 serão	 resolvidos	pela	Comissão	de	Bolsas	 e	pela	Coordenadoria	dos	
Cursos	de	Graduação.	

	
	

BOLSA	DE	ESTUDO	SUSTENTO	
	

31º)	Os	alunos	poderão	requerer	bolsa	de	auxílio	à	sustentação	(material	escolar,	alimentação,	
transporte	e	moradia).		
	
32º)	 O	 financiamento	 será	 concedido	 por	 meio	 de	 deliberação	 de	 Comissão	 diante	 da	
solicitação	encaminhada	com	a	devida	documentação.	
	



33º)	 A	 documentação	 será	 analisada	 pela	 Controladoria	 da	 Unidade	 Acadêmica,	
conjuntamente	 com	 a	 Comissão	 de	 Bolsas,	 e	 deverá	 conter	 os	 documentos	 requeridos	 no	
Anexo	I	desta	portaria.	
	
34º)	A	diretoria	da	EBAPE,	juntamente	com	a	Comissão	de	Bolsas	e	a	Controladoria	(ou	outro	
órgão	equivalente),	decidirá	o	valor	anual	a	ser	disponibilizado	para	bolsas	de	financiamento.		
	
35º)	O	 percentual	 a	 ser	 concedido	 a	 cada	 aluno	 poderá	 variar	 de	 20%	 a	 100%	do	 valor	 das	
mensalidades	no	semestre	escolar,	no	caso	da	bolsa	mensalidade	e,	de	até	R$	xxx.000,00	(xxx	
mil	reais)	por	semestre,	no	caso	da	bolsa	auxílio	à	sustentação.		
	
36º)	Bolsa	sustento	somente	poderá	ser	concedida	àquele	aluno	que	obtiver	financiamento	de	
100%	do	valor	das	mensalidades,	e	que	preencha	os	requisitos	estipulados	no	item	abaixo.	
	
37º)	No	caso	da	bolsa	por	necessidade,	a	concessão	será	pelo	período	de	um	ano,	sendo	que	o	
aluno	deverá	requerer	a	renovação	por	termo	aditivo	assinado	por	ele	quando	da	renovação	
da	matrícula	a	cada	ano.		

	
BOLSA	DE	ESTUDO	NÃO	RESTITUÍVEL	A	FUNCIONÁRIOS	E	DEPENDENTES	

	
38º)	Aos	funcionários	e	seus	dependentes	será	concedida	a	gratuidade	integral	ou	parcial	das	
mensalidades	escolares	em	cursos	de	graduação	e	de	pós-graduação	stricto	sensu,	e	em	cursos	
de	pós-graduação	lato	sensu.		
	
39º)	 A	 concessão	 será	 feita	 mediante	 o	 requerimento	 do	 funcionário	 da	 Instituição,	 e	 de	
acordo	 com	a	 disponibilidade	 estabelecida	 pela	 Comissão	 de	 Bolsas	 e	 pela	 Controladoria	 da	
EBAPE	(até	um	limite	de	xx	por	ano).	
	
40º)	 As	 regras	 de	 procedimentos	 escolares,	 tais	 como	 jubilamento	 do	 aluno,	 aplicam-se	 aos	
alunos	bolsistas	previstos	no	item	anterior.		Uma	vez	jubilado,	o	aluno	não	terá	direito	a	outra	
bolsa.	
	
Parágrafo	 único:	 A	 bolsa	 não	 restituível	 a	 funcionários	 e	 aos	 seus	 dependentes	 é	 restrita	 à	
mensalidade	escolar.		
	
41º)	 Os	 critérios	 de	 concessão	 deverão	 observar	 as	 condições	 acordadas	 entre	 a	 FGV	 e	 as	
entidades	 de	 classe	 que	 representam	 os	 interesses	 de	 seus	 funcionários,	 conforme	 quadro	
abaixo.	

		
	
	

DA	COMISSÃO	DE	BOLSAS	
	

42º)	A	Comissão	será	constituída	pelo	Diretor	da	Escola,	pelos	Coordenadores	dos	Cursos	de	
Graduação	e	Pós-Graduação	stricto	sensu	da	Escola	e	pelo	Controlador	da	Unidade.		
	



43º)	A	comissão	se	reunirá	no	começo	de	cada	semestre,	antes	da	realização	das	matrículas,	e	
a	 cada	 trimestre,	 para	 avaliação	 de	 desempenho	 dos	 bolsistas	 e	 resolução	 de	 matérias	
supervenientes.		
	
44º)	 A	 Comissão	 analisará	 os	 pedidos	 de	 reconsideração,	 pedidos	 fora	 do	 prazo	 e	 casos	
especiais.	
	
45º)	Os	resultados	das	solicitações	de	concessão	de	bolsas	serão	divulgados	pela	comissão	em	
evento,	em	comunicação	direta	aos	alunos	e	será	publicada	no	site	da	EBAPE.			
	
46º)	 Os	 critérios	 de	 concessão	 de	 bolsas	 mérito	 deverão	 comportar	 aqueles	 contidos	 em	
editais	de	processo	seletivo	baixados	anualmente	pelo	Presidente	da	Fundação	Getulio	Vargas.		
	
47º)	 As	 bolsas	 por	 mérito	 não	 restituíveis	 são	 pessoais	 e	 intransferíveis;	 em	 caso	 de	 não	
efetivação	ou	de	desistência	de	matrícula	por	parte	de	candidato	ou	aluno	contemplado	com	
bolsa,	esta	não	se	transferirá	para	outro	candidato	ou	aluno.	
	
	

Anexo	I	
	

DOCUMENTAÇÃO	OBRIGATÓRIA	PARA	OBTENÇÃO	DO		
FINANCIAMENTO	DE	BOLSA	DE	ESTUDOS	

	
Pedido	de	Financiamento:	formulário	acadêmico,	disponível	na	Intranet	Acadêmica,	contendo	
campos	para	a	inserção	de	informações	familiares,	financeiras	e	econômicas	e	de	assinaturas	
do(a):	

• aluno(a):	nome	do	aluno,	colocação	no	vestibular	e	CRA;	
• responsável	 legal:	 apenas	 para	 alunos(as)	 menores	 de	 18	 anos	 e	 não	 emancipados.	

Deverá	ser	pai,	mãe	ou	tutor	legal;		
• fiador(a):	deverá	ter	uma	renda	mensal	comprovada	de	pelo	menos	três	vezes	o	valor	

da	mensalidade.	O(a)	fiador(a)	não	poderá	ser	o(a)	responsável	legal	pelo	aluno(a);	
• cônjuge	do(a)	fiador(a):	para	quem	é	casado	ou	com	união	estável.	

	
Pais	falecidos:	anexar	cópia	das	certidões	de	óbito.	

	 	



ANEXO	IX	

	
Funcionalidades	do	Ambiente	Virtual	de	Aprendizagem	(AVA)	

	
Os	cursos	a	distância	da	EBAPE	 são	veiculados	em	Ambiente	Virtual	de	Aprendizagem	 (AVA)	
customizado	para	se	adequar	à	modelagem	didático-pedagógica	dos	cursos	da	Escola.		
	
O	AVA	disponibiliza	as	seguintes	áreas	e	ferramentas	para	alunos	e	tutores:		

• Calendário	 –	 local	 onde	 é	 divulgada	 a	 programação	 das	 atividades	 de	 todas	 as	
disciplinas	do	curso;		

• Área	de	 desempenho	–	 local,	 privativo	 do	 aluno	 e	 do	 tutor,	 onde	 são	 registradas	 as	
notas	das	avaliações;	

• Área	de	estudos	–	local	em	que	são	registrados:		
o Apresentação	do	curso,	contextualizando-o	em	relação	à	conjuntura	atual;		
o Competências	trabalhadas	e	objetivos	do	curso;		
o Diretrizes	do	processo	de	avaliação	de	desempenho	nas	atividades	propostas;		
o Tutorial	com	a	apresentação	dos	procedimentos	necessários	à	navegação	nas	

telas	e	nos	bancos	de	dados	da	ferramenta.		
	

Na	 área	 de	 estudos	 do	AVA,	 o	 conteúdo	 e	 as	 atividades	 são	 estruturados	 em	 três	módulos,	
sendo	cada	um	distribuído	em	cerca	de	três	unidades.	Na	área	de	estudos	do	AVA,	existem:	

• links	que	articulam	o	conteúdo	ao	material	da	biblioteca	virtual;		
• animações,	 produzidas	 em	 diferentes	 recursos	 multimídia,	 que	 dinamizam	 gráficos,	

tabelas,	sínteses	de	unidades,	textos,	imagens,	etc.;	
• vídeos	que	funcionam	como	facilitadores	do	processo	de	ensino-aprendizagem,	tanto	

na	 leitura	 do	 conteúdo	 teórico	 das	 disciplinas	 quanto	 no	 desenvolvimento	 das	
atividades	agendadas;		

• sínteses	 em	 forma	 de	 esquemas	 pautados	 no	 conteúdo	 apresentado	 nas	 unidades,	
funcionando	como	ferramentas	de	autoavaliação;		

• exercícios	e	questionários	de	autoavaliação	para	o	aluno	medir	o	quanto	apreendeu	do	
conteúdo	disponibilizado;	

• jogos	didáticos	estruturados	a	partir	do	conteúdo,	que	 funcionam	como	ferramentas	
de	autoavaliação.	

	
A	biblioteca	virtual	disponibiliza	material	complementar	para	pesquisa	e	aprofundamento	de	
estudo	 do	 conteúdo	 das	 disciplinas,	 incluindo	 biografias,	 estudos	 de	 caso,	 exemplos,	
procedimentos	para	entrega	de	trabalhos,	verbetes,	sugestões	de	leitura,	sites,	vídeos	e	textos	
diversos.	A	biblioteca	virtual	é	também	acesso	para	o	acervo	da	Pearson	Education	do	Brasil,	
com	cerca	de	700	obras,	em	Língua	Portuguesa.		
	
No	calendário,	são	agendadas	todas	as	atividades	da	disciplina:		

• Data	para	a	entrega	das	atividades	ao	tutor;		
• Data	para	a	entrega	das	atividades	individuais	à	equipe;		
• Data	para	a	entrega	das	atividades	em	equipe	ao	tutor;		



• Datas	e	horário	para	a	realização	do	fórum	e	das	reuniões	on-line.		
	
A	sala	de	aula	virtual	é	o	espaço	em	que	os	alunos,	o	tutor	e	a	Coordenação	interagem,	trocam	
informações,	 efetuam	 consultas	 e	 esclarecem	 dúvidas.	 	 A	 sala	 de	 aula	 virtual	 possibilita	 a	
participação	 em	 discussões	 –	 públicas	 ou	 particulares	 –,	 em	 intervenções	 síncronas	 e	
assíncronas	de	todos	os	que	dela	participam.		A	sala	de	aula	virtual	dispõe	de	ferramentas	para	
envio	 público	 e	 privado	 de	 documentos,	 assim	 como	 para	 sua	 análise	 e	 inserção	 de	
comentários	dos	alunos,	das	equipes	e	do	professor.		
	 		
O	AVA	disponibiliza	também:	área	para	o	aluno	registrar	seu	perfil	e	acessar	a	lista	e	os	dados	
pessoais	de	todos	os	participantes	da	turma,	ferramenta	de	votação	para	os	participantes	da	
turma	criarem	ou	participarem	de	enquetes,	área	para	o	professor-tutor	registrar	e	comentar	
as	avaliações	dos	alunos.	
	 	



ANEXO	X	

	
Procedimentos	metodológicos	do	PBL	

	
No	curso	de	graduação	da	EBAPE,	é	utilizada	a	metodologia	Problem	Based	Learning	–	PBL,	a	
partir	 da	 qual	 o	 aluno,	 com	 base	 em	 problemas	 reais,	 casos,	 situações	 específicas,	
trabalha/estuda	conceitos,	modelos	e	teorias.	Para	garantir	sua	efetiva	aplicação,	os	encontros	
das	disciplinas	distribuem-se	entre	aulas	expositivas	e	 tutoriais.	Nas	aulas	 tutorias,	os	alunos	
são	divididos	em	grupos	de	no	máximo	15	alunos,	os	quais	são	ainda	subdivididos	em	grupos	
menores.	
	
Para	organizar	o	aprendizado	e	a	discussão	dos	problemas	nas	aulas	tutoriais	e	nos	estudos	em	
grupo,	de	forma	a	esclarecer	e	estruturar	os	problemas,	é	empregada	a	seguinte	abordagem:	
	

Passo	 1:	 ler	 o	 problema	 e	 esclarecer	 os	 termos	 e	 conceitos,	 precisando	 os	 seus	
significados	 exatos,	 para	 evitar	 confusões	 e	 permitir	 que	 todos	 os	 participantes	 do	
grupo	 comecem	 do	 mesmo	 ponto	 de	 partida;	 os	 alunos	 questionam	 termos	 e	
conceitos	desconhecidos	e	eles	mesmos	dão	explicações.	
	
Passo	 2:	 definir	 o	 problema,	 analisando-o	 e	 limitando-o	 em	 relação	 aos	 temas	
envolvidos	e	 tornando-o	concreto	e	 levantando	perguntas	a	 serem	respondidas	para	
solucioná-lo.	
	
Passo	 3:	 brainstorming,	 ativando	 conhecimento	 prévio	 do	 grupo	 sobre	 o	 problema	
definido	e	dando	resoluções,	explicações	e	alternativas	possíveis	para	ele.	
	
Passo	 4:	 classificar	 soluções	 para	 o	 problema	 entre	 as	 levantadas	 durante	 o	
brainstorming,	indicando	relações	entre	elas.	
	
Passo	 5:	 formular	 objetivos	 de	 aprendizagem,	 baseados	 no	 conhecimento	 de	
conteúdos	ou	conceitos	que	ainda	faltam	para	a	resolução	do	problema.	
	
Passo	 6:	 estudo	 em	 grupos	 menores	 dos	 conteúdos	 ou	 conceitos	 levantados	 nos	
objetivos	de	aprendizagem,	a	partir	de	bibliografias	iniciais	indicadas	pelo	professor	e	
em	outras	 a	 serem	pesquisadas	 pelo	 grupo,	 fazendo	 relação	 com	os	 conhecimentos	
prévios	 levantados	durante	o	brainstorming,	 tomando	notas	e	preparando	pequenos	
relatórios	a	serem	usados	durante	a	pós-discussão.	
	
Passo	7:	relatar	no	grupo	de	tutorial	o	que	foi	estudado	e	a	solução	levantada,	tirando	
possíveis	dúvidas,	relacionando	conteúdos	e	garantindo	que	o	conteúdo	foi	estudado	e	
discutido	em	profundidade	suficiente	para	solucionar	o	problema.	Garantir	que	todos	
os	participantes	tenham	compreendido	os	conceitos	e	conteúdos	e	consigam	explicá-
los.	

	
	



ANEXO	XI	

	
Regulamentação	da	avaliação	dos	cursos	

	
REGULAMENTO	DO	CURSO	DE	MESTRADO	EXECUTIVO	EM	GESTÃO	EMPRESARIAL	–	MEX	

	
Capítulo	VIII	–	Regime	Escolar	

	
8.1	O	aproveitamento	em	cada	disciplina	será	avaliado	por	meio	de	provas,	exames,	trabalhos	
e	projetos,	bem	como	pela	participação	do	aluno	em	sala	de	aula.	
	
8.2	A	avaliação	será	expressa	por	meio	de	nota	numérica,	atendendo	aos	seguintes	níveis	de	
conceito:	
	
9,10	a	10,0	–	Excelente	
8,0	a	9,0	–	Bom	
6,0	a	7,9	–	Regular	
0,0	a	5,9	–	Insuficiente	(reprovado)	
	
8.3	O	aluno	só	poderá	defender	seu	trabalho	final	de	conclusão	do	curso	se	tiver	completado	
os	 24	 (vinte	 e	 quatro)	 créditos	 necessários	 e	 obtido,	 no	 mínimo,	 média	 final	 7,0	 (sete),	
considerando-se	o	conjunto	completo	de	disciplinas	cursadas	(obrigatórias	e	eletivas).	
	
8.4	Considera-se	 reprovado	em	uma	disciplina	o	aluno	que	tiver	 frequentado	menos	de	75%	
(setenta	 e	 cinco	 por	 cento)	 das	 aulas	 dadas,	 excetuados	 os	 casos	 previstos	 na	 legislação	
vigente,	ou	tiver	desempenho	insuficiente	(conceito	abaixo	de	6,0).	
	
8.5	 O	 aluno	 reprovado	 em	 uma	 disciplina	 obrigatória	 por	 frequência	 ou	 desempenho	
insuficiente	(conceito	abaixo	de	6,0),	deverá	repeti-la	dentro	do	prazo	do	curso.	
	
8.6	O	aluno	reprovado	em	uma	disciplina	eletiva	por	frequência	ou	desempenho	 insuficiente	
(conceito	abaixo	de	6,0),	deverá	alternativamente:	
a)	 cursar	 a	 mesma	 disciplina	 na	 primeira	 oportunidade	 em	 que	 for	 oferecida,	 durante	 a	
vigência	 do	 curso,	 sem	 conflito	 de	 horários	 com	 as	 demais	 disciplinas	 do	 trimestre	 em	 que	
estiver	regularmente	matriculado;	
b)	cursar	qualquer	outra	disciplina	da	grade	de	disciplinas	eletivas	do	curso;	
c)	substituí-la	por	créditos	eletivos	excedentes	de	atividades	que	tenham	sido	atribuídas	nota	
final.	Para	os	casos	de	atividades	avulsas	com	validade	de	1	(um)	crédito	será	utilizada	média	
simples	dos	resultados	em	cada	atividade	cursada	para	efeitos	da	composição	da	nota	final.	
	
8.7	O	aluno	estará	automaticamente	desligado	do	curso	se:	
a)	 obtiver	 2	 (duas)	 reprovações	 (por	 frequência	 ou	 conceito)	 em	 uma	 mesma	 disciplina,	
durante	a	vigência	do	curso.	
b)	obtiver	4	(quatro)	reprovações	(por	frequência	ou	conceito)	durante	a	vigência	do	curso.	



8.8	O	aluno	poderá	trancar	matrícula	no	curso	por	um	período	não	superior	a	6	(seis)	meses,	
sendo	 necessária	 a	 formalização	 do	 pedido	 com	 a	 devida	 justificativa	 na	 secretaria	 do	
programa	 e,	 respectivamente,	 a	 autorização	 da	 Coordenação	 do	 curso	 e	 do	 orientador	
acadêmico	do	aluno.	Importante:	o	trancamento	da	matrícula	no	curso	não	implica	suspensão	
da	contagem	do	prazo	de	22	(vinte	e	dois)	meses	para	a	defesa	do	trabalho	final	de	conclusão	
do	curso	e	obtenção	do	título	de	Mestre.	
	
8.9	 Para	 obter	 o	 título	 de	 Mestre	 em	 Administração,	 o	 aluno	 deverá,	 dentro	 do	 prazo	
estabelecido	do	curso:	
a)	 obter	 aprovação	 por	 conceito	 nas	 4	 (quatro)	 disciplinas	 obrigatórias	 e	 em	 pelo	menos	 8	
(oito)	disciplinas	eletivas,	conforme	item	8.3;	
b)	elaborar	e	obter	aprovação	do	projeto	de	trabalho	final	de	conclusão;	
c)	elaborar	o	trabalho	final	de	conclusão	do	curso	de	mestrado;	
d)	 defender	 publicamente	 e	 obter	 aprovação	 de	 seu	 trabalho	 final	 de	mestrado,	 dentro	 do	
período	estabelecido	pelo	programa.	
	
	

REGULAMENTO	DO	MESTRADO	EM	ADMINISTRAÇÃO	PÚBLICA	–	MAP	

	
-	TÍTULO	III	-	

PROCEDIMENTOS	ACADÊMICOS	

	
Capítulo	I	–	AVALIAÇÃO	E	FREQUÊNCIA	
	
Art.	12	A	avaliação	será	expressa	pelos	seguintes	níveis	de	conceito:	
	
10,0	a	9,10	–	Excelente	
9,0	a	8,0	–	Bom	
7,9	a	6,0	–	Regular	
5,9	e	abaixo	–	Insuficiente	(reprovado)	
	
Art.	13	O	conceito	abaixo	de	6,0	(seis)	será	atribuído	ao	aluno	com	desempenho	insuficiente	e	
não	 acumula	 créditos.	 Entende-se	 por	 desempenho	 insuficiente	 a	 frequência	 inferior	 a	 75%	
(setenta	 e	 cinco	 por	 cento)	 das	 aulas	 previstas	 ou	 descumprimento	 de	 exigências	 formais	
mínimas	a	critério	do	professor	da	disciplina.	
	
Art.	 14	 O	 aluno	 reprovado	 em	 uma	 disciplina	 obrigatória	 por	 frequência	 ou	 desempenho	
insuficiente	(conceito	abaixo	de	6,0)	em	uma	disciplina	obrigatória	deverá	repeti-la	na	primeira	
oportunidade	em	que	for	oferecida,	durante	a	vigência	do	curso,	sem	conflito	de	horários	com	
as	demais	disciplinas	do	trimestre	em	que	estiver	regularmente	matriculado.	
	
Art.	 15	 O	 aluno	 reprovado	 em	 uma	 disciplina	 eletiva	 por	 frequência	 ou	 desempenho	
insuficiente	(conceito	abaixo	de	6,0),	deverá	alternativamente:	



1)	 cursar	 a	 mesma	 disciplina	 na	 primeira	 oportunidade	 em	 que	 for	 oferecida,	 durante	 a	
vigência	 do	 curso,	 sem	 conflito	 de	 horários	 com	 as	 demais	 disciplinas	 do	 trimestre	 em	 que	
estiver	regularmente	matriculado;	
2)	cursar	qualquer	outra	disciplina	da	grade	de	disciplinas	eletivas	do	curso;	
3)	substituí-la	por	créditos	eletivos	excedentes.	
	
Art.	16	O	aluno	estará	automaticamente	desligado	do	curso	se:	
	
§	1º	 obtiver	 2	 (duas)	 reprovações	 (por	 frequência	 ou	 conceito)	 numa	 mesma	 disciplina,	
durante	a	vigência	do	curso.	
	
§	2º	obtiver	4	(quatro)	reprovações	(por	frequência	ou	conceito)	durante	a	vigência	do	curso.	
	
Art.	17	O	aluno	só	poderá	defender	seu	Trabalho	Final	se	tiver	completado	os	26	(vinte	e	seis)	
créditos	necessários	e	obtido,	no	mínimo,	média	 final	7,0	 (sete),	considerando-se	o	conjunto	
completo	de	disciplinas	cursadas	(obrigatórias	e	eletivas).		
	
Capítulo	II	–	ORIENTAÇÃO	

	
Art.	18	Cada	aluno	do	Curso	de	Mestrado	Profissional	 em	Administração	Pública	 (MAP)	 terá	
um	professor	orientador	acadêmico.	
	
Art.	19	O	aluno	deverá	ter	formalizado	seu	orientador	acadêmico	e	ter	seu	projeto	de	Trabalho	
Final	 do	 curso	 aprovado,	 respeitados	 os	 critérios	 adotados	 pelo	 Colegiado	 do	 Mestrado	
Profissional	em	Administração	Pública,	até	o	final	do	terceiro	trimestre	letivo.	
	
§	1º	O	aluno	poderá	 requerer	 ao	Coordenador	 do	Curso,	 a	 qualquer	 tempo,	 substituição	de	
orientador	 acadêmico,	 com	 a	 ciência	 do	 professor	 substituído	 e	 a	 anuência	 do	 professor	
substituto,	respeitada	a	sua	quota	de	orientandos,	sem	alteração	do	prazo	final	de	defesa.	
	
§	2º	 Além	 do	 professor	 orientador	 acadêmico,	 a	 elaboração	 do	 Trabalho	 Final	 poderá	 ser	
acompanhada	por	profissional	da	área	 relacionada	à	pesquisa	do	 trabalho	 final,	 oferecendo,	
assim,	 contribuição	 relevante	 para	 determinado	 campo	 da	 administração	 pública.	 Este	
profissional	 deverá	 ser	 identificado	 ou	 aprovado	 previamente	 pelo	 professor	 orientador	 da	
Escola	e	poderá	participar	da	banca	de	defesa	como	4º	(quarto)	membro	convidado.	
	
Art.	20	Para	dar	apoio	ao	Trabalho	Final	do	curso,	o	aluno	deverá	escolher	uma	das	seguintes	
disciplinas	 de	 Orientação/Intervenção	 Científico-Tecnológica,	 que	 servirão	 de	 base	 à	
construção	do	trabalho	final	de	mestrado:	
a)	Estudo	Aprofundado	de	Caso	(EAC);	e	
b)	Análise	de	Organizações	e	Políticas	Públicas	(AOPP).	
	
Art.	21	Caberá	ao	professor	orientador:	
a)	Ajudar	o	aluno	no	planejamento	geral	de	seus	estudos	e	na	escolha	das	disciplinas	de	seu	
programa;	



b)	Orientar	o	aluno	na	elaboração	de	seu	Trabalho	Final	de	mestrado;	
c)	No	caso	de	participação	de	aluno	orientando	em	intercâmbio	no	exterior,	atestar	a	 ida	do	
mesmo	e	acompanhar	a	evolução	do	aluno	na	obtenção	de	créditos	e	no	desenvolvimento	do	
trabalho	final	do	curso,	quando	no	exterior;	
d)	 Em	 caso	 de	 Trabalhos	 Finais	 de	 Curso	 atestados	 pela	 banca	 como	 de	 reconhecida	
excelência,	fomentar	–	a	partir	das	mesmas	–	publicação,	em	conjunto	com	o	orientando,	de	
artigos	em	congressos	nacionais	e	internacionais,	assim	como	em	outlets	científicos	nacionais	
e	internacionais	de	reconhecida	visibilidade	acadêmica	e	tecnológica;	
e)	Identificar	ou	estabelecer	diálogos	com	professores,	pesquisadores	e	profissionais	externos	
à	Escola,	buscando	promover	a	articulação	integrada	da	formação	profissional	com	entidades	
diversas,	 visando	 ao	 equilíbrio	 entre	 rigor	 acadêmico,	 relevância	 profissional	 e	 geração	 de	
soluções	inovadoras	na	área	da	administração	e	políticas	públicas.	
	
Art.	 22	 O	 Trabalho	 Final	 de	 Curso	 também	 poderá	 assumir	 a	 forma	 de	 uma	 dissertação,	
surgindo	de	pesquisa	de	campo	realizada	pelo	aluno,	sob	orientação	do	professor	acadêmico,	
conforme	Portaria	Normativa	nº	17	de	28/12/09	do	MEC	(DOU	de	29/12/09)	que	regulamenta	
os	 cursos	 de	mestrado	 profissional.	O	 aluno	 poderá	 optar	 por	 um	dos	modelos	 abaixo	 para	
entregar	seu	Trabalho	Final:	
a)	Dissertação;	
b)	Estudo	aprofundado	de	caso;	
c)	Relatório	de	diagnóstico	e	análise.	
	
Capítulo	III	–	ELABORAÇÃO	E	APRESENTAÇÃO	DO	TRABALHO	FINAL	DE	CURSO	
	

Art.	 23	 O	 aluno	 deverá	 ter	 seu	 Projeto	 de	 Trabalho	 Final	 de	 Curso	 aprovado	 por	 seu	
orientador,	 respeitados	 os	 critérios	 adotados	 pelo	 Colegiado	 do	 Mestrado	 Profissional	 em	
Administração	 Pública.	 O	 Parecer	 do	 Projeto	 de	 Trabalho	 Final	 de	 Curso	 será	 emitido	 pela	
escola	 e	 assinado	 pelo	 professor	 orientador	 para	 o	 devido	 protocolo	 na	 SRA	 (Secretaria	 de	
Registros	Acadêmicos).	
	
§	1º	Os	alunos	da	turma	MAP	Regular	terão	até	o	final	do	4º	trimestre	letivo	para	aprovação	
de	 projeto	 com	 seu	 professor	 orientador.	 A	 aprovação	 de	 projeto	 é	 pré-requisito	 para	
matrículas	nas	disciplinas	do	 trimestre	 seguinte	 (5º	 trimestre	 letivo),	 em	consonância	 com	o	
art.	4º,	§	2º,	deste	regulamento.	
	
§	2º	Os	 alunos	 da	 turma	MAP	 Intensiva	 terão	 até	 o	 final	 da	 9º	 semana	 (4º	 trimestre)	 para	
aprovação	de	projeto	 com	 seu	professor	orientador.	A	 aprovação	de	projeto	 é	pré-requisito	
para	matrículas	nas	disciplinas	do	da	10º	semana	(5º	trimestre),	em	consonância	com	o	art.	4º,	
§	2º,	deste	regulamento.	
	
Art.	24	Para	conseguir	o	grau	de	MESTRE	EM	ADMINISTRAÇÃO	PÚBLICA,	o	aluno	deverá:	
1)	ter	completado	os	26	(vinte	e	seis)	créditos	necessários	e	obtido,	no	mínimo,	média	final	7,0	
(sete),	considerando-se	o	conjunto	completo	de	disciplinas	cursadas	(obrigatórias	e	eletivas);	
2)	ter	seu	projeto	aprovado;	e	



3)	defender	publicamente	seu	Trabalho	Final	de	Curso,	frente	a	uma	banca	de,	no	mínimo,	3	
(três)	 examinadores,	 com	 titulação	 reconhecida	de	Doutor,	 sendo	dois	 internos	 à	 escola	 e	o	
terceiro	 externo	 à	 instituição.	 A	 composição	 dos	 membros	 da	 banca	 deverá	 obedecer	 à	
Determinação	 específica	 da	 Direção	 da	 EBAPE	 sobre	 a	matéria.	 Ao	 final	 da	 defesa,	 o	 aluno	
poderá	receber	uma	das	seguintes	avaliações:	
a)	aprovado	sem	restrição.	Neste	caso,	o	aluno	deverá	realizar	a	submissão	da	versão	final	do	
Trabalho	de	conclusão	de	curso	na	biblioteca	digital	da	FGV	e	entregar	o	documento	impresso	
na	Secretaria	de	Registros	Acadêmico	(SRA),	no	prazo	máximo	de	15	(quinze)	dias;	
b)	aprovado	com	pequenas	alterações.	O	aluno	deverá	inserir	as	sugestões	da	banca	na	versão	
final	do	Trabalho	de	Conclusão	de	Curso,	no	prazo	de	até	30	 (trinta)	dias,	 sob	supervisão	do	
orientador;	
c)	aprovado	com	alterações	substanciais.	O	aluno	deverá	submeter	novamente	o	trabalho	de	
conclusão	 à	 avaliação	 da	 banca	 para	 a	 decisão	 final,	 no	 prazo	 máximo	 de	 60	 dias,	 sem	 a	
necessidade	 de	 defendê-lo	 oralmente.	 Caso	 esta	 versão	 seja	 aprovada	 pela	 banca,	 as	 novas	
alterações	 sugeridas	 deverão	 ser	 incorporadas	 na	 versão	 final	 do	 trabalho	 de	 conclusão,	 no	
prazo	máximo	de	15	(quinze)	dias,	sob	a	supervisão	do	orientador;	
d)	reprovado.	
	
§	1º	O	aluno	terá	o	período	máximo	de	22	(vinte	e	dois	meses)	meses	para	realizar	a	defesa	de	
seu	Trabalho	Final	de	Curso,	a	contar	do	mês	de	início	do	primeiro	trimestre	do	curso.	A	data	
da	 defesa	 do	 trabalho	 final	 e	 a	 composição	 da	 banca	 examinadora	 serão	 definidas	 pela	
Coordenação	do	Mestrado	Profissional	em	Administração	Pública.	
	
§	2º	 O	 aluno	 aprovado	 pela	 banca	 examinadora	 com	 restrições	 (letras	 b	 e	 c),	 após	 o	
cumprimento	dos	respectivos	prazos	estabelecidos	acima	e	tendo	sido	devidamente	aprovado	
em	sua	versão	final,	deverá	atender	ao	prazo	máximo	de	15	(quinze)	dias	para	submissão	na	
biblioteca	 digital	 da	 FGV	 e	 entregar	 o	 documento	 impresso	 na	 Secretaria	 de	 Registros	 de	
Acadêmicos	(SRA).	
	
§3º	 No	 caso	 de	 ser	 reprovado	 pela	 banca	 examinadora,	 o	 aluno	 será	 automaticamente	
desligado	do	programa.	
	
Parágrafo	Único:	Os	procedimentos	para	submissão	da	versão	final	do	Trabalho	Final	de	Curso	
na	biblioteca	digital	da	FGV	e	entrega	do	documento	 impresso	na	Secretaria	de	Registros	de	
Acadêmicos	 (SRA)	 reger-se-ão	 conforme	 Fluxo	 de	 Teses	 e	 Dissertações	 dos	 Cursos	 de	 Pós-
Graduação	Stricto	Sensu,	NP	40001	de	14/01/11	–	CI	nº	20/2011.		
	

	
REGULAMENTO	DO	MESTRADO	ACADÊMICO	

	
Capítulo	VII	–	Forma	de	Aquisição	de	Créditos	
	

Art.	7º	Os	alunos	do	curso	de	Mestrado	Acadêmico	deverão	cursar	um	mínimo	de	36	créditos,	
de	acordo	com	a	seguinte	distribuição:		



I	 -	 3	 (três)	 disciplinas	 obrigatórias	 de	 métodos	 (Statistics	 IA,	 Statistics	 IB	 e	 Methods	 for	
Qualitative	Data	Collection	and	Analysis)	e	outras	3	 (três)	disciplinas	obrigatórias	de	 linha	de	
pesquisa	 do	Mestrado,	 sendo	 ao	menos	 2	 (duas)	 delas	 da	 linha	 de	 pesquisa	 escolhida	 pelo	
aluno.	
II	-	pelo	menos	6	(seis)	disciplinas	eletivas	de	livre	escolha	(totalizando	12	créditos)	que	podem	
ser	cursadas	como	segue:	
a)	 livremente	 em	 disciplinas	 de	 outras	 linhas	 de	 pesquisa	 do	 programa	 de	 Mestrado	 em	
Administração;	
b)	até	4	(quatro)	créditos	nas	disciplinas	Tópicos	Avançados	na	Pesquisa	em	Administração	I	e	
II,	que	consistem	em	um	conjunto	de	cursos	de	curta	duração	sobre	 temas	contemporâneos	
ministrados	na	EBAPE.	
III	-	2	(dois)	créditos	obtidos	com	as	disciplinas	Graduate	Seminars	I;	e		
IV	-	6	(seis)	créditos	obtidos	com	a	aprovação	na	defesa	da	dissertação.	
	
§	1º	Os	alunos	deverão	cursar	um	mínimo	de	2	(duas)	disciplinas	por	trimestre	letivo	entre	o	
primeiro	e	o	quarto	trimestre	e	uma	disciplina	no	quinto	trimestre.	
	
§	2º°	Será	permitido	o	trancamento	de	disciplina,	até	sua	segunda	aula.	
	
[...]	
	

Capítulo	IX	–	Regime	Escolar	
	

Art.	 9º	 O	 aproveitamento	 em	 cada	 disciplina	 será	 avaliado	 por	 meio	 de	 provas,	 exames,	
trabalhos	e	projetos,	bem	como	pela	participação	e	interesse	demonstrado	pelo	aluno.	
	
§	1º	A	avaliação	de	cada	disciplina	será	expressa	pelos	seguintes	níveis	de	conceito:	
A	–	Muito	Bom,	com	direito	a	crédito;		
B	–	Bom,	com	direito	a	crédito;		
C	–	Regular,	com	direito	a	crédito;	
D	–	Insuficiente,	reprovado	e	sem	direito	a	crédito.	
	
§	 2º	 Considera-se	 reprovado	 em	uma	disciplina	 (conceito	D),	 o	 aluno	que	 tiver	 frequentado	
menos	de	75%	(setenta	e	cinco	por	cento)	das	aulas	dadas,	excetuados	os	casos	previstos	na	
legislação	vigente.	
	
§	 3º	 O	 aluno	 reprovado	 em	 uma	 disciplina	 por	 frequência	 ou	 desempenho	 insuficiente	
(conceito	D),	deverá	repeti-la	na	primeira	oportunidade	em	que	ela	for	oferecida.	No	caso	de	
disciplinas	eletivas,	o	aluno	poderá	obter	os	créditos	faltantes	em	outras	disciplinas.		
	
§	4º°	O	aluno	que	obtiver	3	(três)	conceitos	C	em	disciplinas	ao	longo	do	curso	deverá	repetir	
pelo	menos	 uma	 das	 disciplinas	 na	 qual	 obteve	 esse	 conceito.	 Permanecendo	 com	 3	 (três)	
conceitos	 C,	 o	 aluno	 será	 desligado	 do	 curso.	 No	 caso	 de	 disciplinas	 eletivas	 ou	 tutoriais,	 o	
aluno	poderá	substituí-las	por	outras.		
	



§	5º	O	aluno	que	obtiver	2	(dois)	conceitos	D	durante	o	curso	será	desligado	do	mesmo.		
	
§	6º	O	aluno	poderá	 trancar	matrícula	por	um	período	não	 superior	a	6	 (seis)	meses,	 sendo	
necessária	autorização	da	coordenação	do	curso	e	do	orientador	acadêmico	do	aluno.	Neste	
caso,	cessará	a	bolsa	de	estudo	e	o	prazo	para	conclusão	do	curso	permanecerá	inalterado.	
	
	

REGULAMENTO	DO	DOUTORADO	ACADÊMICO	
	
Capítulo	IX	–	Regime	Escolar	

	
Art.	 9º	 O	 aproveitamento	 em	 cada	 disciplina	 será	 avaliado	 por	 meio	 de	 provas,	 exames,	
trabalhos	e	projetos,	bem	como	pela	participação	e	interesse	demonstrados	pelo	aluno.	
	
§	1º	A	avaliação	será	expressa	pelos	seguintes	níveis	de	conceito:	
A	–	muito	bom:	com	direito	a	crédito;		
B	–	bom:	com	direito	a	crédito;	
C	–	satisfatório:	com	direito	a	crédito;	
D	–	deficiente:	reprovado	e	sem	direito	a	crédito.	
	
§	2º	O	aluno	que	obtiver	3	(três)	conceitos	C	em	disciplinas	ao	longo	do	curso	será	desligado	
do	curso.	
		
§	3º	Se	o	aluno	obtiver	conceito	D	em	uma	disciplina	obrigatória,	deve	cursá-la	novamente.	Em	
caso	de	disciplina	eletiva,	poderá	substituí-la	por	outra.	O	aluno	que	obtiver	2	(dois)	conceitos	
D	durante	o	curso	será	desligado	deste.	
	
§	4º	Considera-se	reprovado	o	aluno	que	tiver	frequentado	menos	de	75%	(setenta	e	cinco	por	
cento)	das	aulas	dadas,	excetuados	os	casos	previstos	na	legislação	vigente.	
	
§	 5º	 Será	 permitido	 o	 trancamento	 de	 matrícula	 no	 curso	 por	 até	 dois	 trimestres	 letivos,	
consecutivos	 6	 (seis	 meses)	 ou	 não,	 desde	 que	 o	 aluno	 tenha	 cursado,	 com	 aprovação,	 no	
mínimo	 4	 (quatro)	 disciplinas.	 O	 trancamento	 da	 matrícula	 não	 implica	 a	 suspensão	 da	
contagem	do	prazo	para	conclusão	do	Curso.	
	
	
Capítulo	X	–	Do	1º	Exame	de	Qualificação	–	Conceptual	Paper	
	
Art.	10.	O	conceptual	paper	representa	o	primeiro	exame	de	qualificação.	Nesse	documento,	
os	 alunos	 revisam,	 organizam,	 abstraem	 e	 teorizam	 sobre	 um	 determinado	 tema	 de	
pesquisa/área	 de	 conhecimento.	 Detalhes	 sobre	 o	 que	 se	 espera	 de	 em	 conceptual	 paper	
estão	disponíveis	na	Coordenação	do	Curso.	
	
§	 1°	 O	 conceptual	 paper	 será	 avaliado	 por	 banca	 em	 sistema	 de	 blind	 review	 seguindo	 de	
acordo	com	as	seguintes	etapas:	



I	 -	 O	 orientador	 sugere	 4	 (quatro)	 possíveis	 avaliadores	 externos.	 Cada	 avaliador	 deve	
obedecer	 ao	 critério	 mínimo	 de	 qualificação	 (150	 CAPES	 no	 triênio).	 Dois	 dos	 quatro	
avaliadores	são	selecionados	aleatoriamente	pela	coordenação	do	curso.	
II	 -	 Cada	 um	 dos	 dois	 avaliadores	 tem	 aproximadamente	 30	 dias	 após	 o	 recebimento	 do	
conceptual	paper	para	sua	avaliação	final	por	meio	de	um	documento	escrito	com	comentários	
e	uma	sugestão	de	avaliação,	que	será	expressa	da	seguinte	forma:	
•	Aprovado.	
•	Reprovado.	
	
a)	Caso	ambos	os	avaliadores	aprovem,	o	conceptual	paper	será	aprovado;	
b)	Caso	ambos	os	avaliadores	reprovem,	o	conceptual	paper	será	reprovado;	
c)	Caso	um	avaliador	aprove	e	o	outro	reprove,	o	aluno	deverá,	em	no	máximo	30	dias,	revisar	
o	documento	seguindo	as	sugestões	dos	 revisores	e	submeter	à	Coordenação	do	Curso	e	ao	
CFAP	(a)	uma	versão	revisada	do	conceptual	paper	e	(b)	uma	revision	notes	de	no	máximo	duas	
páginas	explicitando	o	que	foi	alterado	relativo	a	versão	anterior	e	onde	(em	que	páginas)	se	
encontram	estas	mudanças.	Esta	nova	versão	não	retorna	aos	avaliadores	originais.	Caberá	a	
Coordenação	 do	 Curso	 e	 ao	 CFAP	 a	 decisão	 final	 de	 aprovar	 ou	 reprovar	 a	 nova	 versão	 do	
conceptual	paper;	
d)	 A	 reprovação	 do	 conceptual	 paper	 levará	 ao	 desligamento	 automático	 do	 aluno	 do	
programa	de	doutorado;	
e)	As	regras	acima	são	informadas	aos	avaliadores	antes	do	início	das	avaliações.	
	
Capítulo	X	–	Do	2º	Exame	de	Qualificação	–	Projeto	de	Tese	
	
A	 avaliação	 do	 projeto	 de	 tese	 será	 realizada	 por	 banca	 composta	 de	 quatro	 membros	 (o	
orientador,	um	membro	interno,	e	dois	membros	externos	à	FGV).	Cabe	ao	orientador	indicar	
a	 coordenação	 do	 curso	 os	membros	 que	 comporão	 a	 banca	 examinadora,	 obedecendo	 ao	
critério	mínimo	de	qualificação	de	acordo	com	Determinação	específica	da	Direção	da	Escola	
sobre	a	matéria.	
a)	O	Setor	de	Regulação	e	Avaliação	da	EBAPE	deve	comunicar	oficialmente	a	data	e	o	horário	
da	 defesa	 da	 tese	 aos	membros	 da	 banca	 no	 prazo	máximo	 de	 cinco	 dias	 úteis	 da	 data	 do	
protocolo;	
b)	O	resultado	da	defesa	do	projeto	será	expresso	da	seguinte	forma:	
	
•	 Aprovado	 –	 devendo	 o	 candidato	 levar	 em	 consideração	 as	 sugestões	 da	 banca	 para	
aprimorar	o	projeto,	e	consequentemente,	a	tese;	
•	Reprovado.	
	
c)	Se	o	aluno	não	puder	realizar	a	qualificação	no	prazo	estipulado	poderá,	antes	do	final	do	
décimo	 trimestre,	 solicitar	 prorrogação	 de	 prazo	 de	 até	 90	 dias.	 A	 solicitação	 do	 prazo	
complementar	deverá	 ser	 formalizada	na	Secretaria	Acadêmica	e	avaliada	pelo	Coordenador	
do	 curso.	Caso	os	prazos	não	 sejam	cumpridos,	o	 aluno	 será	automaticamente	desligado	do	
Curso;	
d)	Em	caso	de	reprovação	no	segundo	exame	de	qualificação,	o	aluno	será	automaticamente	
desligado	do	curso.	



ANEXO	XII	

	
Regulamento	das	atividades	complementares	

	
REGULAMENTO	DAS	ATIVIDADES	COMPLEMENTARES	

INTRODUÇÃO	
	
A	formação	em	nível	de	graduação	não	envolve	apenas	a	dimensão	técnico-profissional,	mas	
também	outras	dimensões	que	a	complementam.	
	
Várias	 dessas	 dimensões,	 como	 a	 formação	 generalista,	 a	 perspectiva	 multidisciplinar	 e	 a	
ênfase	 na	 dimensão	 humana	 da	 administração	 já	 estão	 presentes	 no	 currículo	 do	 curso	 de	
graduação	em	Administração	da	EBAPE	desde	sua	criação.	Mas	há	outras	dimensões	que	até	o	
momento	não	integravam	o	currículo	do	curso,	embora	fossem	estimuladas	pela	escola	como	
atividades	extracurriculares.	Entre	essas	dimensões	 incluem-se:	elaboração	de	um	repertório	
artístico-cultural,	 ações	 de	 impacto	 social	 na	 comunidade,	 participação	 em	 associações	 e	
entidades,	participação	em	projetos	de	pesquisas,	condução	de	projetos	de	pesquisa	próprios,	
iniciação	à	atividade	docente,	entre	outras.	Com	o	objetivo	de	reconhecer	essas	dimensões	da	
formação,	 o	 Curso	 de	 Graduação	 em	 Administração	 da	 FGV/EBAPE	 passa	 a	 incluir	 em	 sua	
Grade	 Curricular	 as	 Atividades	 Complementares,	 atendendo	 assim	 à	 regulação	 federal,	 que	
exige	que	os	Cursos	de	Graduação	em	Administração	 incluam	em	 seu	 currículo	 esse	 tipo	de	
atividade	 (Diretrizes	 Curriculares	 Nacionais	 do	 Curso	 de	 Graduação	 em	 Administração	 –	
Resolução	nº	4	do	Conselho	Nacional	de	Educação,	de	13	de	julho	de	2005,	em	seu	art.	8º).	
	

Art.	 1º	O	 presente	 documento	 tem	 por	 objetivo	 definir	 as	 Atividades	 Complementares	 no	
âmbito	do	Curso	de	Graduação	em	Administração	da	FGV/EBAPE,	assim	como	estabelecer	os	
procedimentos	para	seu	reconhecimento,	avaliação	e	para	a	atribuição	de	créditos.	
	
Art.	2º	As	atividades	Complementares,	 componentes	curriculares	obrigatórios	dos	Cursos	de	
Graduação	em	Administração,	segundo	regulação	federal,	“são	componentes	curriculares	que	
possibilitam	o	reconhecimento,	por	avaliação,	de	habilidade,	conhecimento	e	competências	do		
aluno,	 	 inclusive	adquiridas	fora	 	do	 	ambiente	 	escolar,	 	 incluindo	 	a	 	prática	 	de	 	estudos	 	e		
atividades	 independentes,	 	 transversais,	 	 opcionais,	 	 de	 	 interdisciplinaridade,	 especialmente		
nas	relações		com	o		mundo		do		trabalho		e		com		as		ações		de	extensão	junto		à		comunidade”	
(Resolução	 nº	 4,	 do	 CNE,	 de	 13	 de	 julho	 2005,	 art.	 81).	 Seu	 objetivo	 é	 contribuir	 para	 a	
formação	global	do	aluno,	por	meio	de	sua	participação	em	atividades	culturais	e	associativas,	
de	extensão	socioambiental,	de	pesquisa,	entre	outras.	
	
Art.	3º	As	atividades	Complementares,	obrigatórias	para	a	 integralização	curricular	do	Curso	
de	Graduação	em	Administração	da	FGV/EBAPE,	correspondem	a	disciplina	de	60	horas.	
	
Art.	4º	Cada	hora	de	atividade	equivale	a	1	(um)	ponto.	Portanto,	para	completar	as	60	horas,	
o	 aluno	 deverá	 somar	 60	 pontos.	 Cabe	 ao	 CEGRAD	 a	 atribuição	 de	 pontos	 às	 atividades	
complementares	reconhecidas.	
	



Art.	5º	As	Atividades	Complementares	devem	ser	realizadas	pelo	aluno	a	partir	de	seu	ingresso	
no	curso,	não	sendo	reconhecidas	atividades	desenvolvidas	anteriormente.	
	
Art.	6º	As	atividades	Complementares	que	compõem	o	currículo	do	Curso	de	Graduação	em	
Administração	 da	 EBAPE	 compreendem	 os	 seguintes	 tipos	 de	 atividades:	 1.	 Atividades	 de	
extensão	 de	 caráter	 socioambiental;	 2.	 Atividades	 culturais;	 3.	 Atividades	 de	 iniciação	 à	
docência	e	à	pesquisa;	4.	Atividades	em	entidades	estudantis;	5.	Outras	atividades	acadêmicas.	
	
Art.	7º	As	Atividades	Complementares	poderão	ser	desenvolvidas	até	o	 final	do	7º	semestre	
curricular.	 	
	 §	 1º	 Preferencialmente,	 o	 aluno	 deverá	 desenvolver	 as	 Atividades	 Complementares	 ao	

longo	dos	quatro	primeiros	semestres	do	curso.	
	 §	 2º	 Para	 a	 integralização	de	 suas	 atividades,	 é	 necessário	 que	o	 aluno	 se	matricule	 na	

disciplina	 denominada	 Atividades	 Complementares,	 constante	 no	 4º	 período	 da	 Grade	
Curricular	do	Curso	de	Graduação	em	Administração	da	FGV/EBAPE.	

	 §	 3º	 As	 Atividades	 Complementares	 poderão	 ser	 desenvolvidas	 também	 durante	 o	
período	de	férias.	

	

Art.	 8º	 As	 Atividades	 Complementares,	 respeitando	 o	 espírito	 da	 legislação	 em	 vigor	
(Resolução	nº	4,	do	CNE,	de	13	de	julho	de	2005),	poderão	ser	desenvolvidas	na	faculdade	ou	
realizadas	fora	do	ambiente	escolar.	
	
Art.	9º	Cabe	ao	aluno	a	escolha	das	Atividades	Complementares	que	realizará	durante	o	curso.	
	

Art.	10.	 	O	aluno	deverá	participar	de	pelo	menos	dois	tipos	de	atividades,	entre	as	descritas	
no	Art.	6º.	
	

Art.	11.	As	atividades	de	extensão	de	caráter	socioambiental	(item	A	da	Tabela	de	Equivalência	
em	 anexo)	 visam	 a	 desenvolver	 um	 conjunto	 de	 competências	 que	 propiciam	 a	 formação	
cidadã	 dos	 alunos,	 promovendo,	 ao	 mesmo	 tempo,	 maior	 integração	 entre	 a	 EBAPE	 e	 a	
comunidade.	 São	 consideradas	 atividades	 de	 extensão	 de	 caráter	 socioambiental	 o	 trabalho	
voluntário	em	áreas	como	educação,	saúde,	assistência	social,	preservação	do	meio	ambiente,	
desenvolvimento	 e	 habitação,	 segurança	 alimentar,	 inclusão	 social,	 trabalho,	 defesa	 de	
direitos	e	atuação	política	(exceto	dentro	de	partido),	atividades	filantrópicas	em	instituições,	
ética	e	promoção	do	voluntariado.		Tais	atividades	poderão	consistir	em:		
I	 -	 Participação	 em	 projetos	 de	 entidades	 reconhecidas	 pelo	 CEGRAD	 ou	 em	 Conselhos	 de	
entidades.		
Parágrafo	único.	O	credenciamento	de	entidades	obedecerá	aos	seguintes	procedimentos:		

§ no	 caso	de	entidades	 filiadas	 a	 associações	 como	ABONG,	GIFe,	 Ethos	e	Rebraf,	
após	verificação	de	não	existência	de	processos	referentes	à	idoneidade;	

§ em	 entidades	 não	 filiadas,	 após	 análise	 pelo	 CEGRAD	 ou	 comissão	 específica,	 a	
partir	de	dados	sobre	a	entidade,	fornecidos	pelo	aluno.	

II	 -	Estágio	ou	outro	 tipo	de	atividade	orientada	para	uma	ação	de	cidadania,	aprovado	pelo	
CEGRAD;	



§	 1º	 Não	 poderá	 ser	 validado	 como	 Atividade	 complementar	 o	 estágio	 curricular	
supervisionado;	
§	2º	O	estágio	que	não	se	configure	como	ação	de	cidadania	não	poderá	 ser	validado	como	
atividade	complementar.	
III	–	Participação	em	projetos	de	caráter	socioambiental	desenvolvidos	nos	centros	de	estudos	
da	EBAPE	ou	nas	entidades	estudantis,	desde	que	não	validadas	como	outro	tipo	de	Atividade	
Complementar;	
IV	–	Outras	atividades	 independentes,	de	caráter	 similar,	desde	que	 supervisionadas	por	um	
professor	ou	por	comissão	designada	para	este	fim.	
	

Art.	12.	As	atividades	Culturais	(item	B	da	Tabela	de	Equivalência	em	anexo)	têm	por	objetivo	
assegurar	 que	 o	 aluno	 de	 graduação	 da	 EBAPE	 adquira	 habilidades,	 conhecimentos	 e	
competências	 no	 campo	 da	 cultura,	 incluindo	 áreas	 como	 música,	 artes	 plásticas,	 cinema,	
teatro,	 literatura,	 seja	 na	 versão	 erudita,	 seja	 na	 popular.	 Estas	 atividades	 poderão	 ser	
desenvolvidas:	
I	 -	na	EBAPE,	por	meio	da	participação	em	cursos,	seminários,	workshops	e	outras	atividades	
oferecidas	pelo	CEGRAD;	
II	 -	 por	meio	 da	 participação	 em	 cursos,	 seminários	 e	 outras	 atividades	 de	 caráter	 artístico-
cultural	 oferecidas	 por	 outras	 áreas	 da	 EBAPE	 ou	 por	 outras	 escolas	 da	 FGV-Rio,	 desde	 que	
reconhecidas	pelo	CEGRAD.	
Parágrafo	único.	Poderão	ser	reconhecidas	como	Atividades	Culturais	atividades	desenvolvidas	
em	 entidades	 estudantis,	 dede	 que	 não	 validadas	 como	 outro	 tipo	 de	 Atividade	
Complementar.	
III	 -	 Fora	 da	 EBAPE	 e	 das	 demais	 escolas	 da	 FGV-Rio,	 por	 meio	 da	 participação	 em	 cursos,	
seminários,	workshops	 e	 outras	 atividades	 de	 caráter	 cultural	 desde	 que	 reconhecidas	 pelo	
CEGRAD.	
Parágrafo	 único.	 Poderão	 ser	 reconhecidas	 como	 Atividades	 Complementares,	 desde	 que	
aprovadas	 pelo	 CEGRAD,	 atividades	 desenvolvidas	 na	 área	 cultural,	 durante	 o	 período	 de	
intercâmbio,	como	cursos	e	seminários	que	propiciem	ao	aluno	adquirir	conhecimento	sobre	a	
cultura	 do	 país	 em	 que	 fizer	 o	 intercâmbio	 (história,	 cultura,	música,	 cinema,	 teatro,	 artes,	
literatura).	
	
Art.	13.	As	Atividades	de	Iniciação	à	Docência	e	à	Pesquisa	(item	C	da	Tabela	de	Equivalência	
em	anexo)	visam	desenvolver	nos	alunos	habilidades	relacionadas	à	atividade	acadêmica	e	à	
atitude	investigada.	Serão	reconhecidas	como	atividade	de	iniciação	à	docência	e	à	pesquisa:		
I	-	Atividade	de	monitoria	em	cursos	da	EBAPE;	
II	 -	Participação	nas	atividades	do	Programa	de	 Iniciação	à	Pesquisa	da	EBAPE,	desenvolvidas	
nos	diversos	Programas	de	Pesquisa	da	Escola:		
	 a.	Participação	em	programa	de	iniciação	científica,	apoiado	pelo	PIBIC/CNPQ,	pela	FAPERJ,	
pelo	Pró-Pesquisa	ou	por	outra	entidade	financiadora	de	pesquisa.	Este	programa	é	voltado	a	
alunos	com	talento	e	vocação	para	a	pesquisa	que	tenham	interesse	na	vida	acadêmica	e	em	
trabalhar	em	projetos	de	pesquisa	em	parceria	com	um	professor-orientador;	
	 b.	 Apresentação	 de	 trabalho	 em	Congressos	 ou	 outro	 evento	 científico	 reconhecido	 pelo	
Sistema	Qualis/EBAPE;	



	 c.	 Publicação	 de	 trabalho	 em	 congresso	 ou	 encontro	 científico	 reconhecido	 pelo	 Sistema	
Qualis/EBAPE;	
	 d.	Publicação	de	trabalho	em	revista	científica	reconhecida	pelo	Sistema	Qualis/EBAPE;	
	 e.	Participação	em	Congressos	ou	outro	evento	científico,	sem	apresentação	de	trabalho.	
	
Art.	14.	As	Atividades	em	Entidades	Estudantis	 (item	D	da	Tabela	de	Equivalência	em	anexo)	
visam	desenvolver	o	pensamento	sistêmico	e	propiciar	a	aplicação	do	conhecimento	por	meio	
da	articulação	entre	teoria	e	prática.	
Parágrafo	 único.	 Não	 será	 reconhecido	 como	 Atividade	 Complementar	 o	 exercício	 de	 cargo	
eleito	pelo	corpo	discente.	
	
Art.	 15.	Outras	 atividades	 (item	 E	 da	 Tabela	 de	 Equivalência	 em	 anexo):	 será	 reconhecida	
como	Atividade	Complementar	a	participação	do	aluno	em	outras	atividades	que	contribuam	
para	sua	formação	geral,	a	saber:	
I	 -	 Participação	 em	 palestras,	 seminários	 ou	 cursos	 em	 áreas	 que	 integram	 o	 campo	 de	
formação	 do	 administrador	 (administração	 de	 empresas,	 administração	 pública	 e	
administração	de	organizações	não	governamentais)	na	EBAPE	ou	em	outras	escolas	da	FGV-
Rio;	
II	 -	 Palestras	 sobre	 carreira	 e	 oportunidade	 profissional	 	 na	 EBAPE	 ou	 em	 outras	 escolas	 da	
FGV-Rio;	
III	-	Cursos	e	palestras	diversas,	como	complementação	da	formação	geral	do	aluno,	na	EBAPE	
ou	em	outras	escolas	da	FGV-Rio;	
IV	-	Cursos	de	línguas;	
V	-	Outras	atividades,	condicionadas	a	aprovação	pelo	CEGRAD.	
	
Art.	16.	O	aluno	deverá	proceder	ao	registro	e	à	comprovação	das	Atividades	Complementares	
por	eles	desenvolvidas	da	seguinte	forma:	
	 a.	 Entrega	 na	 Secretaria	 Geral	 da	 EBAPE,	 até	 o	 último	 dia	 de	 aula	 do	 semestre,	 de	
documento	indicando	as	atividades	complementares	realizadas	no	semestre,	discriminando	o	
tipo	 de	 atividade	 desenvolvido	 e	 a	 pontuação	 a	 ser	 a	 ela	 atribuída,	 conforme	 tabela	 de	
atividades	anexa	a	este	Regulamento;	
Parágrafo	único.	Se	a	atividade	for	desenvolvida	no	período	das	férias,	durante	o	intercâmbio	
ou	durante	o	trancamento	do	curso,	a	documentação	deverá	ser	entregue	na	secretaria	até	15	
dias	após	o	início	das	aulas	no	semestre	subsequente;		
	 b.	 Comprovação	 da	 realização	 da	 atividade	 por	 meio	 da	 entrega	 ao	 Núcleo	 de	 Apoio	
Pedagógico	 a	 Ensino	 de	 Graduação	 –	 NAP	 de	 comprovante	 emitido	 pelo	 responsável	 pela	
entidade	ou	pela	área.	
	
Art.	 17.	O	 certificado	 ou	 atestado	 emitido	 pela	 entidade,	 área	 ou	 setor	 responsável	 servirá	
como	comprovante	de	avaliação	do	aluno,	equivalendo	a	declaração	de	que	seu	desempenho	
foi	 satisfatório,	 nos	 casos	 pertinentes,	 ou,	 em	 outros	 casos,	 equivalendo	 a	 comprovação	 de	
participação.	
	
Art.	18.	Os	casos	omissos	neste	Regulamento	serão	analisados	pelo	CEGRAD	ou	por	comissão	
específica.	



ANEXO	XIII	

	
Equivalência	de	pontuação	e	horas	das	atividades	complementares	

	
Código	 Descrição	da	Atividade	 Pontos	

por	
Hora	

Máximo	de	
pontos	por	
atividade	

A	=	Atividades	de	extensão	de	caráter	socioambiental1	

A01		 Participação	em	projetos	de	entidades	reconhecidas	pelo	
CEGRAD	 por	 um	 semestre	 (ou	 carga	 equivalente	 a	
60	horas	no	mínimo,	inclusive	em	período	de	férias)	

1	 30	

A02	 Participação	em	Conselhos	de	Entidade	 1	 20	
A03	 Trabalho	 voluntário/estágio	 não	 curricular	 de	 cidadania	

(1	semestre	ou	equivalente	a	no	mínimo	60	horas)	
1	 30	

A04	 Cursos	 e	 palestras	 na	 área	 de	 responsabilidade	 social	 e	
ambiental	

1	 20	

A05	 Outras	 atividades	 supervisionadas,	 reconhecidas	 pelo	
CEGRAD	

1	 *	

*	Pontuação	a	ser	definida	pelo	CEGRAD	
	

	
Código	 Descrição	da	Atividade	 Pontos	

por	
Hora	

Máximo	de	
pontos	por	
atividade	

B	=	Atividades	Culturais2	
B01	 Participação	 em	 cursos	 promovidos	 pelo	 CEGRAD	 com	

duração	de	um	semestre	(ou	curso	intensivo	nas	férias)	
1	
	

30	

B02	 Participação	em	outros	cursos	ou	atividades	promovidas	
pelo	CEGRAD	ou	por	outras	escolas	da	FGV-Rio		

1	 30	

B03	 Participação	 em	 curso	 organizado	 por	 outras	 áreas	 da	
EBAPE	 ou	 por	 outras	 escolas	 da	 FGV-Rio,	 de	 caráter	
cultural	aprovados	pelo	CEGRAD	

1	
	

30	

B04	 Participação	 em	 cursos	 de	 caráter	 cultural	 fora	 da	 FGV,	
relacionados	à	área	cultural	aprovados	pelo	CEGRAD		

1	 30	

B05	 Criação	 e	 coordenação	 de	 projeto	 cultural	 reconhecido	
pelo	CEGRAD	(carga	de	30	horas)	*		

-	 30	

*	Carga	poderá	ser	inferior,	com	redução	correspondente	de	pontuação,	até	um	mínimo	de	
20	horas	de	dedicação	–	20	pontos		

																																																													
1	 Tipos	 de	 atividades	 e	 vínculos	 com	 entidades	 definidos	 no	 Art.	 11º	 do	 Regulamento	 de	 Atividades	
Complementares.	
2	 Tipos	 de	 atividades	 e	 vínculos	 com	 entidades	 definidos	 no	 Art.	 12º	 do	 Regulamento	 de	 Atividades	
Complementares	
 



	
	
	
	

Código	 Descrição	da	Atividade	 Pontos	
por	
Hora	

Máximo	de	
pontos	por	
atividade	

C	=	Atividades	de	iniciação	à	docência	e	à	pesquisa3	

C01	 Atividade	 de	 monitoria	 em	 cursos	 da	 EBAPE	 (por	
semestre)	

-	 30	
	
	

C02	 Iniciação	científica	 -	 40	
C03	 Apresentação	 de	 trabalho	 em	 congresso	 ou	 outro	

encontro	científico,	reconhecido	pelo	QUALIS/EBAPE	
-	 20	

C04	 Trabalho	 completo	 publicado	 em	anais	 de	 congresso	 ou	
outro	encontro	científico,	reconhecido	pelo	
QUALIS/EBAPE	

-	 40	

C05	 Participação	 em	 Congressos	 ou	 outro	 evento	 científico	
sem	apresentação	de	trabalho*			

-	 20	

C06	 Trabalho	 publicado	 em	 revistas	 científicas	 classificadas	
pelo	Sistema	QUALIS/EBAPE**			

-	 40	

*	Inclui	presença	comprovada	em	defesas	de	monografias,	dissertação	e	teses.	
**	Pontuação	válida	para	o	caso	de	único	autor.	Se	houver	mais	de	um	autor,	a	pontuação	
deverá	ser	dividida	pelo	número	de	autores.	
	

	

Código	 Descrição	da	Atividade	 Pontos	
por	
Hora	

Máximo	de	
pontos	por	
atividade	

D	=	Atividades	em	entidades	estudantis	reconhecidas4	

D01	 Participação	 em	 entidades	 por	 semestre,	 aprovada	 a	
partir	de	avaliação	de	desempenho*			

1	 20	

Certificado	 de	 participação	 só	 será	 expedido	 pelas	 entidades	 a	 partir	 de	 processo	 de	
avaliação	de	desempenho	específico	de	cada	entidade.	

	

	

	

																																																													
3	 Tipos	 de	 atividades	 e	 projetos	 definidos	 no	 Art.	 13º	 do	 Regulamento	 de	 Atividades	
Complementares.	
4	Entidades	discriminadas	no	Art.	14º	do	Regulamento	de	Atividades	Complementares.	
	



Código	 Descrição	da	Atividade	 Pontos	
por	
Hora	

Máximo	de	
pontos	por	
atividade	

E	=	Outras	atividades	acadêmicas5	

E01	
	

Participação	 em	 cursos,	 seminários	 ou	 série	 de	
palestras	em	áreas	que	integram	o	campo	de	formação	
do	 administrador	 (administração	 de	 empresas,	
administração	pública	e	administração	de	organizações	
não	governamentais)	na	EBAPE	

1*	 30	

E02		 Participação	 em	 séries	 de	 palestras	 sobre	 carreira	 e	
oportunidade	profissional	na	EBAPE	

1*	 30	

E03	 Cursos	de	línguas	por	semestre	 -	 30	
E04	 Outras	atividades	 1*	 30	
*	 O	 aluno	 que	 optar	 por	 esta	 modalidade,	 deverá	 reunir	 10	 pontos	 no	 mínimo,	 com	
certificados,	para	solicitar	pontuação.	
**	Pontuação	a	ser	definida	pelo	CEGRAD.	
	

Total	de	pontos	a	serem	completados	por	aluno:	60	
	 	

																																																													
5	Tipos	de	atividades	e	vínculos	com	entidades	definidos	no	Art.	15º	do	Regulamento	de Atividades 
Complementares. 



ANEXO	XIV	

	
Organizações	conveniadas	para	estágio	

	

Empresas	Conveniadas	

ABRA	–	Associação	Brasileira	de	Administração	do	Rio	de	Janeiro	

ABT	Empreendimentos	Imobiliários	Ltda.	–	ME		

Acal	Consultoria	e	Auditoria	S/S		

Accenture	do	Brasil	Ltda.	

ACNielsen	do	Brasil	Ltda.	

Aecom	do	Brasil	Ltda.	

Agência	Brasileira	de	Estudantes	Ltda.	–	EPP	

Agência	de	Fomento	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro	S.A.	–	Invest	Rio	

Alcoa	Alumínio	S/A	

Alcoa	Word	Alumina	Brasil	Ltda.	

Alfaias	Cama	e	Mesa	Ltda.	–	EPP	

Amedia	Systems	S/C	Ltda.	(Media	Systems	S/C	Ltda.)	

Aptx	Group	Ltda.		

Arete	Editorial	S/A	

Aria	Capital	Corporate	Consultoria	e	Participações	Ltda.	

Arte,	Vida	e	Esporte	Sob	Medida	

Artfolio	Confecção	Ltda.	(Artfolio	Consultoria	em	Moda	Ltda.	–	EPP)	

Artplan	Comunicação	S.A.	

Associação	do	Ministério	Público	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro	

Associação	Esportiva	e	Recreativa	Hillel	Rio	de	Janeiro	

Ativa	S/A	Corretora	de	Títulos,	Câmbios	e	Valores	

Atlanta	Publicidade	e	Propaganda	(Atlanta	Propaganda	e	Publicidade	S/S	Ltda.	–	EPP)	

Axess	do	Brasil	Ltda.	

Bacor	Corretora	de	Câmbio	e	Valores	Mobiliários	S/A	

Banco	BMG	S.A.	



Banco	Modal	S/A	

Banco	UBS	Pactual	S.A.	(Banco	BTG	Pactual	S.A.)	

Barra	Cobranças	Comerciais	Ltda.	–	EPP	

BBM	Administração	de	Recursos	DTVM	S/A	(BBM	Administração	de	Recursos	Distribuidora	de	
Títulos	e	Valores	Mobiliários	S.A.)	

BBM	I	Gestão	de	Recursos	Ltda.	

BBM	II	Gestão	de	Recursos	Ltda.	

Betunel	Indústria	e	Comércio	Ltda.	

Brasil	Plural	Corretora	de	Câmbio,	Títulos	e	Valores	Mobiliários	S.A.	

Brasil	Plural	Gestão	de	Recursos	Ltda.	

Brasturinvest	Investimentos	Turísticos	S/A	

Brechbuhler	Consultoria	Ltda.	–	ME	

Brida	Eventos	Promoções	e	Marketing	Ltda.	–	ME	

Café	Sorelle	Ltda.	–	EPP	

Caminho	das	Redes	Ltda.	–	ME		

Capital	Gestão	e	Investimentos	Ltda.	

Capital	Serviços	de	Agente	Autônomo	de	Investimentos	Ltda.	

Carioca	Christiani	Nielsen	Engenharia	S/A	

Cassaro	Agro	Comercial	Ltda.	

CBPO	Engenharia	Ltda.	(Odebrecht)	

Central	de	Estágios	Gelre	Agente	de	Integração	Ltda.	

Centro	de	Estágios	–	PPM	Human	Resources	Ltda.	ME	

Centro	de	Treinamento	e	Formação	de	Estudantes	–	CETEFE	

Ceras	Johnson	Ltda.	

Chinvest	Comércio	Importação	e	Exportação	Ltda.	

CIEE	–	Centro	de	Integração	Empresa	Escola	do	Rio	de	Janeiro		

Clave	Consultoria	Ltda.	

Clínica	Radiológica	Luiz	Felippe	Mattoso	Ltda.	(Clínica	Luiz	Felippe	Mattoso	Ltda.)	

Clube	de	Regatas	do	Flamengo	



COAD	–	Centro	de	Orientação	Atual	e	Desenv.	Profissional	Ltda.	

Cocal	Comércio	Indústria	Canaã	Açúcar	e	Álcool	Ltda.	

Colortel	S/A	Sistemas	Eletrônicos	

Comfloresta	Cia.	Catarinense	de	Empreendimentos	Florestais	

Conceituau	Capacitação	Empresarial	Ltda.	

Conselho	Empresarial	Brasil-China	

Cortex	Inteligence	Tecnologia	Ltda.	

CRBS	S/A	–	Ambev	

Credit	Agricole	Brasil	AS	DTVM	

Cushman	&	Wakefield	Negócios	Imobiliários	Ltda.	

CWF	Rio	Comercial	Ltda.	–	ME	

Decisão	Propaganda	Ltda.	–	EPP	

Desigual	Consultoria	de	Estilo	e	Representação	Ltda.	(Desigual	Consultoria	de	Estilo	e	Representação	
Eireli)		

Det	Norske	Veritas	Ltda.	

DLP	Pagamentos	Brasil	S.A.	

Docas	Investimentos	S/A	

DSRH	–	Diferencial	Soluções	em	Recursos	Humanos	Ltda.	(Desafios	e	Soluções	em	Recursos	
Humanos	Ltda.)	

Dux	Participações	e	Negócios	Ltda.	–	ME	

Easy	Food	do	Brasil	S.A.	

EISA	–	Estaleiro	Ilha	S/A		

Eletrobras	Termonuclear	S.A.	–	Eletronuclear	

Empresa	Brasileira	de	Logística	de	Informações	Simples	Ltda.	–	EPP	

Empresa	Gerencial	de	Projetos	Navais	

Empty	Eyes	Ind.	De	Com.	De	Cosméticos	Ltda.	–	ME	

Favorite	Brasil	Comércio	Distribuição	e	Importação	Ltda.	–	ME	

FGV	Jr	EBAPE	e	EPGE	–	Empresa	Júnior	de	Administração	e	Economia	da	FGV-Rio	

Foco	Recursos	Humanos	Ltda.	



Fraiha	Produções	de	Eventos	e	Editora	Ltda.	–	EPP	

Free	Communities	Consultoria	em	Informática	Ltda.	–	ME	

Fundação	Movimento	Universitário	de	Desenvolvimento	Econômico	e	Social	

G5	Gestora	de	Recursos	Ltda.	

Gallery	Griffe	Joias	Ltda.	–	EPP	

GAP	Gestora	de	Recursos	Ltda.	

Geração	Futuro	Corretora	de	Valores	S/A	

Geriatex	Indústria	e	Comércio	Ltda.	–	EPP	

Germano	Comercial	Madeireira	Ltda.	–	EPP	

Gestão	de	Talentos	Seres	–	Cinelândia	Ltda.	

Global	Investment	Strategy	Ltda.	(Triscorp	Investimentos	Ltda.)	

Globex	Utilidades	S.A.	(Via	Varejo	S/A)		

Gran´s	Rio	Representações	Ltda.	–	EPP	

H	S	Associatus	Ltda.	

Hotel	Casablanca	Copacabana	Ltda.	–	EPP	

IBM	Brasil	–	Indústria	Máquinas	e	Serviços	Ltda.	

ICAP	do	Brasil	CTVM	Ltda.	(ICAP	do	Brasil	Corretora	de	Títulos	e	Valores	Mobiliários	Ltda.)	

Iesa	Óleo	e	Gás	S/A	

Instituto	Brasileiro	de	Administração	Municipal	–	IBAM	

Instituto	Brasileiro	de	Inserção	Social	do	Estudante	

Instituto	Capacitare	Consultoria	Empresarial	Ltda.	–	EPP	

Instituto	Nacional	de	Capacitação	e	Educação	para	o	Trabalho	–	Via	de	Acesso	

Instituto	Sintef	do	Brasil	–	ISDB	

Interocean	Engenharia	e	Ship	Management	Ltda.	

Ipiranga	Produtos	de	Petróleo	S.A.	

J.	Carneiro	de	Oliveira	PP	–	EPP	

Kimberly-Clark	Brasil	Indústria	e	Comércio	de	Produtos	de	Higiene	Ltda.	

Krush	Serviços	de	Internet	Ltda.	–	ME	

Kuehne	+	Nagel	Serviços	Logísticos	Ltda.	



Laboris	Consultoria	Ltda.	

Labs	Cardiolab	Exames	Complementares	Ltda.	

Lafry	Comércio	de	Joias	e	Presentes	Ltda.	–	ME	

Lahotels	Serviços	Ltda.	

Lakeshore	Advisory	Partners	Consultoria	Ltda.	

Lersch	Traduções	

Licks	Advogados	

Livstar	Consultoria	de	Estágios	(Livstar	Integração	de	Estágios)	

Lora	e	Consultores	Associados	Ltda.	–	ME	

L'Oréal	Brasil	Comercial	de	Cosméticos	Ltda.	

LRV	Elétrica	e	Instrumentação	Ltda.	–	EPP	

Macro	–	Comunicação	Ltda.	–	EPP	

Manpower	Staffing	Ltda.	

Maria	Gilda	da	Silva	Almeida	

Master	Eletro	Serviços	e	Comércio	de	Aparelhos	Eletrônicos	Ltda.	

MDU	Brasil	Ltda.	

MEAF	Consultoria	em	Educação	Ltda.	(Gera)	

Medgrupo	Participações	Ltda.	

Métrica	Empreendimentos	e	Participações	Ltda.	

MICMAC	Viagem	e	Turismo	Ltda.	–	ME	

Ministério	Público	Federal	

MJ4	–	Administração	Financeira	e	Empresarial	Ltda.	–	ME	

MPE	Montagens	e	Projetos	Especiais	S/A	

MPL	Corporate	Software	S.A.	

MPX	Comércio	de	Suprimentos	Industriais	Ltda.	–	EPP	

MSW	Educação	e	Consultoria	S/C	Ltda.	–	EPP	

Mundi	Negócios	de	Internet	S.A.	

Nestlé	Waters	Brasil	–	Bebidas	e	Alimentos	Ltda.	

Nube	Núcleo	Brasileiro	de	Estágios	Ltda.	



Nutri	Dog	Indústria	e	Comércio	Ltda.	–	EPP	

Oficina	de	Gestão	Consultoria	Empresarial	

Opportunity	Gestora	de	Recursos	Ltda.	

Opus	Gestão	de	Recursos	Ltda.	

Ortoneuro	Comércio	e	Importação	de	Material	Hospitalar	Ltda.	

OTZ	Engenharia	Ltda.	

Paramita	Tecnologia	Consultoria	Financeira	Ltda.	–	EPP		

Parceria	Consultoria	Empresarial	Ltda.	

People	on	Time	Consultoria,	Planejamento	e	Serviços	de	Recrutamento	e	Seleção	Ltda.	–	EPP	

PhDsoft	Tecnologia	Ltda.	

ProBid	Consultoria	e	Serviços	Ltda.	

Procuradoria	Geral	do	Estado	–	CEJUR	(Rio	de	Janeiro	Procuradoria	Geral	do	Estado)	

Profarma	Distribuidora	de	Produtos	Farmacêuticos	S/A	

Projeto	Esporte	Criança	–	PEC	

Prosper	S/A	CVC	(Prosper	S.A.	Corretora	de	Valores	e	Câmbio)	

Rádio	MPB	Ltda.	(Rádio	MPB	S.A.)	

Raízen	Combustíveis	S.A.	

Randstad	Brasil	Recursos	Humanos	Ltda.	

Recrutare	Consultoria	e	Gestão	de	Recursos	Humanos	Ltda.	–	EPP	

RJ	Serviços	Cine	Group	Ltda.	

RM	Cursos	Médicos	Ltda.	

S.O.S.	Med	Serviço	Eletrônico	Médico	Ltda.	–	ME	

Safety	Corretora	de	Seguros	Ltda.	

Saphyr	Administradora	de	Centros	Comerciais	(Saphyr	Holdco	Serviços	de	Shopping	Centers	S/A)	

Serpros	–	Fundo	Multipatrocinado	

Shell	Brasil	Ltda.	(Raizen	Combustíveis	S.A)	

Siglasul	Consultoria	Ltda.	

SN	Power	Energia	do	Brasil	Ltda.	(Statkraft	Energia	do	Brasil	Ltda.)	

Solstad	Offshore	Ltda.	



Sondotécnica	Engenharia	de	Solos	S/A	

SPE	Nascenti	S/A	

SPX	Gestão	de	Recursos	Ltda.	

Stag	Central	de	Estágios	S.S.	Ltda.	–	EPP	

Stone	Pagamentos	S.A.	

T&F	Consultoria	em	Recursos	Humanos	Ltda.	

TE	Administração	Financeira	e	Empresarial	Ltda.	–	ME	

Tess	Indústria	e	Comércio	Ltda.	

Top	Sports	Ventures	S/A	

Tribunal	Regional	do	Trabalho	da	1ª	Região	

Tribunal	Regional	Federal	da	2ª	Região	

Turim	21	Investimentos	Ltda.	

Universidade	Iguaçu	–	UNIG	(Associação	de	Ensino	Superior	de	Nova	Iguaçu)	

Uqbar	Educação	e	Informação	Financeira	Avançada	Ltda.	–	EPP	

Usina	Termelétrica	Norte	Fluminense	S/A	

Utilicasa	Taquara	2012	Comércio	de	Utilidades	Ltda.	–	ME	

Vale	S/A	

Vetco	Gray	Óleo	e	Gás	Ltda.	(GE	Oil	&	Gas	do	Brasil	Ltda.)	

Vinci	Gestora	de	Recursos	Ltda.	

Viola	Consultoria	em	Educação	Ltda.	

Visagio	Consultoria	Assessoria	e	Desenvolvimento	Ltda.	

Wartsila	Brasil	Ltda.	

Webb	Negócios	S/A	

XP	Investimentos	CCTVM	(XP	Investimentos	Corretora	de	Câmbio,	Títulos	e	Valores	Mobiliários	S/A)		

Ying	FA	Comércio	Exterior	Ltda.	–	ME	

York	Gestão	de	Recursos	Ltda.	

Convênios	por	Agentes	de	Integração	

Ágora	CTVM	S/A	

Anglo	Ferrous	Minas	Rio	Mineração	S.A.	



Banco	do	Brasil	S.A.		

Banco	Losango	S.A.	Banco	Múltiplo	

Banco	Nacional	de	Desenvolvimento	Econômico	e	Social	–	BNDES	

Beni	Empreendimentos	e	Participações	S/A	–	Eleva	

BRMALLS		

Cervejarias	Kaiser	do	Brasil	S.A.		

CHL	Desenvolvimento	Imobiliário	S.A.	

CNC	–	Confederação	Nacional	do	Comércio	de	Bens	e	Serviços	

CR2	Empreendimentos	Imobiliários	S/A	

Cyrela		

Dot	Legend	Serviços	de	Informática	Ltda.	

Eleva	Educação	S.A.	

EMBRATEL		

Empresa	de	Pesquisa	Energética	–	EPE	

Estaleiro	Enseada	do	Paraguaçu	S.A.		

FGV	Projetos		

FGV/IBRE		

FINEP		

GenPower	Rental	Munck	S.A.	

Groupon	Serviços	Digitais	Ltda.	

HRT	O&G	Exploração	e	Produção	de	Petróleo	Ltda.	–	PetroRio	

IBF	–	Indústria	Brasileira	de	Filmes	S/A	

Ideias	Net	S.A.		

Instituto	Estadual	do	Ambiente	–	INEA		

JLT	RE	Brasil	ADM	e	Corretagem	de	Ress	Ltda.		

Lojas	Americanas	S.A.	

Lomography	

Lorinvest	Gestão	de	Recursos	

Merck	S.A.	



Multiplan	Empreendimentos	Imobiliários	S.A.		

Oi	Brasil	Telecom	

Ondina	Participações		

Realesis	Administradora	Ltda.	

Recofarma	Indústria	do	Amazonas	Ltda.	–	(Coca-Cola)	

SA	Cavalcante	CSC	Participações	

Saveiros	Camuyrano	Serviços	Marítimos	Ltda.	

SENAI	

Serviço	Nacional	de	Aprendizagem	do	Cooperativismo	

Souza	Cruz	S.A.	

Taesa	

Technos	da	Amazônia	Ind.	e	Comércio	Ltda.	

Telecine	Programação	de	Filmes	Ltda.	

Terras	de	Aventura	Indústria	de	Artigos	Esportivos	Ltda.	(Osklen)	

Tiferet	Comércio	de	roupas	

Tim	Celular	S/A	

Tug	Brasil		

	
	 	



ANEXO	XV	

	
Regulamento	de	estágio	supervisionado	

	

FUNDAÇÃO	GETULIO	VARGAS	
ESCOLA	BRASILEIRA	DE	ADMINISTRAÇÃO	PÚBLICA	E	DE	EMPRESAS	

CENTRO	DE	GRADUAÇÃO	EM	ADMINISTRAÇÃO	

REGULAMENTO	DE	ESTÁGIO	SUPERVISIONADO	
	

CAPÍTULO	I	

DOS	OBJETIVOS	DO	REGULAMENTO	
	
Art.	1º	Este	regulamento	de	Estágio	visa	definir	procedimentos	didático-pedagógicos	para	os	
estágios	realizados	pelos	alunos	do	Curso	de	Graduação	em	Administração	da	Escola	Brasileira	
de	Administração	Pública	e	de	Empresas	da	Fundação	Getulio	Vargas.		
	

CAPÍTULO	II	
DO	CONCEITO	E	FINS	DO	ESTÁGIO	CURRICULAR	

	
Art.	2º	O	estágio	é	uma	atividade	pedagógica	do	processo	educacional	que	possibilita	ao	aluno	
complementar	 sua	 formação	 profissional,	 desenvolvendo	 habilidades	 e	 aplicando	 conceitos	
teóricos	em	situação	de	realidade.		
	 §	 1º	 Os	 estágios	 devem	 propiciar	 a	 complementação	 do	 ensino	 e	 da	 aprendizagem,	
devendo	 ser	 planejados,	 executados	 e	 avaliados	 em	 conformidade	 com	 os	 currículos,	
programas	e	calendários	escolares.		
	 §	2º	Os	estágios	não	acarretam	vínculo	empregatício	de	qualquer	natureza,	devendo	haver	
acompanhamento	 contínuo	 da	 Coordenação	 de	 Estágios	 para	 coibir	 que	 seus	 estagiários	
prestem	serviços	estranhos	às	suas	funções.		
	 §	3º	A	jornada	de	atividade	em	estágio,	a	ser	cumprida	pelo	aluno,	deve	obrigatoriamente	
compatibilizar-se	com	seu	horário	escolar.		
	 §	4º	Em	nenhuma	hipótese	pode	ocorrer	cobrança	de	qualquer	taxa	adicional	referente	às	
providências	 administrativas	 para	 a	 realização	 do	 estágio	 curricular,	 havendo	 ou	 não	 a	
intermediação	de	agentes	de	integração.	
	

CAPÍTULO	III	
DAS	MODALIDADES	DE	ESTÁGIO	

	
Art.	3º	Consoante	o	disposto	no	Capítulo	X,	Art.42	do	Regulamento	do	Curso	de	Graduação	em	
Administração	da	Escola	Brasileira	de	Administração	Pública	e	de	Empresas,	há	duas	categorias	
de	estágios:		
	 I	-	Estágio	Supervisionado	Curricular;		
	 II	-	Estágio	Supervisionado	Extracurricular.		
Parágrafo	 único.	 O	 Estágio	 Supervisionado	 Curricular	 é	 atividade	 obrigatória	 à	 conclusão	 do	
curso,	enquanto	o	Estágio	Supervisionado	Extracurricular	tem	natureza	facultativa.		
	



CAPÍTULO	IV	

DA	ESTRUTURA	E	FUNCIONAMENTO	DOS	ESTÁGIOS	
SUPERVISIONADOS	

	
Art.	 4º	 O	 estágio	 supervisionado	 curricular	 é	 parte	 obrigatória	 do	 Curso	 de	 Graduação	 em	
Administração,	 com	 carga	 horária	mínima	 de	 300	 (trezentas)	 horas	 distribuídas	 ao	 longo	 do	
Ciclo	Profissional.		
	
Art.	 5º	 Os	 alunos	 da	 Graduação	 em	 Administração	 podem	 realizar	 estágios	 a	 partir	 do	 5º	
período	 do	 curso,	 desde	 que	 regularmente	 matriculados	 e	 frequentando,	 ao	 menos,	 três	
disciplinas	do	currículo.		
	
Art.	6º	São	considerados,	para	efeito	de	estágios	obrigatórios,	aqueles	realizados	por	alunos	a	
partir	do	5º	período	do	curso.		
	
Art.	7º	O	aluno	que	não	cumprir	as	horas	de	Estágio	Supervisionado	Curricular	estará	impedido	
de	concluir	o	curso.		
	
Art.	 8º	 São	 considerados	 Estágios	 Supervisionados	 Extracurriculares	 (não	 obrigatórios),	 os	
realizados	pelos	alunos	do	5º	ao	8º	período,	quando	já	tiverem	sido	cumpridas	e	comprovadas	
as	300	horas	mínimas	obrigatórias.	
	

CAPÍTULO	V	
DO	TERMO	DE	COMPROMISSO	DE	ESTÁGIO	

	
Art.	9º	O	Estágio	Supervisionado	Curricular	e	o	Estágio	Supervisionado	Extracurricular	somente	
serão	aceitos	mediante	a	celebração	do	Termo	de	Compromisso	de	Estágio	e	Plano	de	Estágio.		
	 §	 1º	 A	 celebração	 do	 Termo	 de	 Compromisso	 depende,	 obrigatoriamente,	 da	 prévia	
existência	 de	 Convênio	 assinado	 entre	 a	 interveniente	 e	 a	 concedente	 ou	 com	 Agente	 de	
Integração.		
	 §	 2º	 Na	 ocorrência	 de	 prorrogação	 do	 tempo	 de	 estágio,	 é	 firmado	 Termo	 Aditivo,	
observando-se	as	mesmas	exigências	na	celebração	e	tramitação	do	Termo	de	Compromisso.		
	
Art.10	 Ao	 termo	 de	 compromisso,	 devem	 comparecer,	 obrigatoriamente,	 como	 seus	
celebrantes,	independentemente	da	categoria	a	que	se	vincula	o	estágio,	as	seguintes	pessoas:		
	 I	 -	estagiário:	o	aluno	que	se	encontra	regularmente	matriculado	em	curso	oferecido	pela	
Instituição	de	Ensino;		
	 II	 -	 concedente:	 pessoa	 jurídica	 de	 direito	 público	 ou	 privado,	 conveniada	 com	 a	
interveniente,	onde	se	desenvolve	o	Estágio;		
	 III	-	interveniente:	a	Escola	Brasileira	de	Administração	Pública	e	de	Empresas	por	meio	dos	
órgãos	 competentes,	 acompanhando,	 controlando	 e	 supervisionando	 o	 estágio	 por	meio	 de	
professor	orientador.		
Parágrafo	 único.	 É	 opcional	 o	 agente	 de	 integração:	 pessoa	 jurídica	 de	 direito	 público	 ou	
privado,	 conveniada	 com	 a	 interveniente,	 cuja	 função	 é	 a	 intermediação	 entre	 estagiário,	
concedente	e	interveniente.		



	
Art.	11	São	requisitos	essenciais	e	que	devem	figurar	no	Termo	de	Compromisso	de	Estágio:		
	 I	 -	 nome	da	 concedente,	 número	de	 registro	no	Cadastro	Nacional	 de	Pessoas	 Jurídicas	 -	
CNPJ,	ramo	de	atividade,	nome	e	cargo	de	seu	representante	legal	e	do	supervisor	responsável	
pelo	estágio;		
	 II	 -	 nome	 do	 estagiário,	 número	 de	 identidade	 pessoal	 (RG),	 número	 do	 Cadastro	 de	
Contribuintes	–	Pessoa	Física	–	do	Ministério	da	Fazenda	(CPF),	código	de	matrícula	e	período	
de	aulas	em	que	se	encontra	matriculado;		
	 III	-	dados	da	interveniente;		
	 IV	-	duração	do	estágio,	com	prazo	não	inferior	a	três	meses;	
	 V	-	horário	de	estágio;		
	 VI	-	descrição	de	bolsa,	quando	houver;		
	 VII	-	nome	da	seguradora	e	número	da	apólice;		
	 VIII	 -	menção	expressa	do	convênio	existente	entre	a	concedente	e	a	 interveniente	como	
instrumento	jurídico	a	que	se	vincula;		
	 IX	-	declaração	do	estagiário	e	da	concedente	de	ter	conhecimento	de	todas	as	disposições	
legais,	regimentais	e	regulamentares	do	estágio	bem	como	a	sua	fiel	observância.		
	
Art.	 12	 O	 Termo	 de	 Compromisso	 ou	 o	 Termo	 Aditivo,	 que	 preencham	 os	 requisitos	 legais,	
regimentais	 e	 regulamentares,	 devidamente	 protocolados,	 somente	 define	 o	 aluno	 como	
estagiário,	e	produz	os	seus	efeitos,	a	partir	da	data	de	sua	assinatura	pelo	referido	aluno,	pela	
concedente	e	pela	interveniente.		
	
Art.	13	O	Termo	de	Compromisso	ou	o	Termo	Aditivo,	apresentados	em	prazo	superior	a	30	
(trinta)	dias	de	suas	respectivas	emissões,	não	são	recebidos	pela	Coordenação	de	Estágios	da	
EBAPE/FGV.		
	 §	1º	A	 interveniente	não	anuirá	no	Termo	de	Compromisso	cujo	horário	de	 realização	do	
estágio	apresente	conflito	com	o	horário	escolar.		
	 §	 2º	 Feita	 a	 anuência	 por	 força	 da	 ocorrência	 de	 ato	 ou	 fato	 alheio	 à	 vontade	 da	
interveniente,	qualquer	alteração	superveniente	deve	ser	motivo	de	 imediata	comunicação	à	
concedente	para	as	providências	que	entender	necessárias.		
	
Art.	 14	 O	 Termo	 de	 Compromisso,	 assim	 como	 as	 atividades	 dele	 decorrentes,	 não	 criam	
vínculo	 empregatício	 de	 qualquer	 natureza,	 podendo	 o	 estagiário	 receber	 bolsa-auxílio,	 ou	
outra	forma	de	contraprestação	que	venha	a	ser	acordada	entre	o	estagiário	e	a	concedente,	
ressalvado	 o	 que	 dispuser	 a	 legislação	 previdenciária,	 devendo	 o	 estagiário,	 em	 qualquer	
hipótese,	ter,	em	seu	favor,	seguro	contra	acidentes	pessoais.		
	
Art.	15	Excluem-se	da	exigibilidade	de	celebração	de	Termo	de	Compromisso	de	Estágio:		
	 I	-	o	estágio	de	observação;		
	 II	-	o	estágio	de	ação	comunitária.	
	

CAPÍTULO	VI	
DOS	REQUISITOS	E	DURAÇÃO	DO	PROGRAMA	DE	ESTÁGIO	

	



Art.	16	O	programa	de	estágio	administrado	e	supervisionado	pela	EBAPE/FGV,	proposto	pela	
organização-concedente,	deve:		
	 I	-	favorecer	o	contato	com	o	ambiente	organizacional	mediante	a	observação	e	o	exercício	
de	atividades	variadas;		
	 II	 -	 adequar-se	 ao	 currículo	 do	 aluno-estagiário,	 incluindo	 atividades	 que	 complementem	
seus	 estudos	 e	 utilizem	 sua	 capacidade	 intelectual	 em	 processos	 de	 análise	 e	 solução	 de	
problemas;		
	 III	 -	 proporcionar	 a	 responsabilidade	 autônoma	 de	 estagiário,	 sempre	 assistido	 pelo	 seu	
professor	orientador,	na	EBAPE/FGV,	e	pelo	supervisor	de	estágio	da	organização-concedente;		
	 IV	 -	 estimular	 a	 convivência	 do	 aluno-estagiário	 com	 o	 ambiente	 profissional	 em	 que	 irá	
atuar,	a	fim	de	favorecer	o	desenvolvimento	de	uma	rede	de	relacionamentos,	incrementando	
o	 convívio	 com	 profissionais	 de	 diferentes	 níveis	 e	 áreas	 no	 ambiente	 interno/externo	 da	
organização	concedente.		
Parágrafo	 único.	 O	 Plano	 de	 Estágio	 deve	 ser	 apresentado	 para	 aprovação	 por	 professor-
orientador	da	EBAPE	juntamente	com	o	Termo	de	Compromisso	de	Estágio	(TCE).		
	
Art.	17	A	duração	mínima	do	estágio	é	de	3	 (três)	meses,	 com	possibilidade	de	prorrogação	
mediante	 a	 celebração	 de	 Termo	 Aditivo,	 não	 podendo	 exceder	 2	 (dois	 anos),	 conforme	 o	
Art.11	do	Capítulo	IV	da	Lei	nº	11.788,	de	25	de	setembro	de	2008.		
Parágrafo	 único.	O	 estágio	 com	duração	 prevista	 superior	 a	 seis	meses	 deve	 apresentar	 um	
programa	 com	 atividades	 diferenciadas	 a	 cada	 semestre,	 de	 forma	 que	 o	 aluno-estagiário	
possa	ter	uma	evolução	no	seu	aprendizado.		
	
	

CAPÍTULO	VII	
DA	ORGANIZAÇÃO-CONCEDENTE	

	
Art.	 18	 Podem	 figurar	 como	 organização-concedente	 de	 estágio	 pessoa	 jurídica	 de	 direito	
privado	 com	 e	 sem	 fins	 lucrativos	 ou	 órgão	 da	 administração	 pública	 direta	 e	 indireta	 de	
qualquer	dos	poderes	constituídos	da	União,	dos	Estados,	do	Distrito	Federal	e	dos	Municípios,	
devendo:		
	 I	 -	 estabelecer	 convênio	 com	 a	 Fundação	 Getulio	 Vargas	 mediante	 assinatura	 de	
instrumento	próprio,	nos	termos	§	1°,	do	art.	10,	deste	Regulamento;	
	 II	 -	 assinar	 o	 TCE	 ou	 Termo	 Aditivo,	 quando	 for	 o	 caso,	 e	 exigir	 do	 aluno	 estagiário	 via	
suplementar	do	mesmo	constando	a	assinatura	OBRIGATÓRIA	de	aprovação	da	EBAPE/FGV,	na	
qualidade	 de	 interveniente,	 até	 o	 prazo	 de	 30	 dias	 a	 partir	 da	 data	 de	 início	 do	 estágio	
apontada	no	Termo;		
	 III	-	estabelecer	horários	de	entrada	e	saída	que	não	se	sobreponham	de	forma	alguma	aos	
horários	da	EBAPE;		
	 IV	 -	 designar	 supervisor	 de	 estágio,	 escolhendo-o	 entre	 profissionais	 habilitados	 para	
acompanhar	 e	 orientar	 o	 aluno-estagiário	 no	 planejamento	 e	 realização	 de	 suas	 atividades	
durante	o	período	de	vigência	do	estágio;		
Parágrafo	 único.	 O	 nome,	 cargo	 e	 informações	 a	 respeito	 do	 supervisor	 de	 estágio	 devem	
figurar	no	TCE.		



	 V	-	definir	um	Plano	de	Estágio	formal	para	o	aluno-estagiário,	a	ser	anexado	ao	Termo	de	
Compromisso	de	Estágio	mediante	carta	assinada	pelo	supervisor	de	estágio	responsável	pelo	
acompanhamento	 do	 aluno-estagiário	 na	 organização-concedente	 ou	 como	 cláusula	 do	
próprio	TCE	ou	Termo	Aditivo,	e	submetido	à	análise	pelo	professor-orientador	da	EBAPE/FGV;		
	 VI	-	providenciar	a	documentação	exigida	pela	Coordenação	de	Estágios	da	EBAPE/FGV	para	
que	o	aluno-estagiário	possa	comprovar	a	realização	do	estágio.		
	
	

CAPÍTULO	VIII	
DO	PROFESSOR	ORIENTADOR	

	
Art.	 19	 Os	 Professores	 Orientadores,	 na	 qualidade	 de	 Supervisor,	 são	 indicados	 pela	
Coordenação	de	Estágios	e	devem	integrar	o	Corpo	Docente	da	EBAPE.		
	
Art.	20	São,	entre	outras,	atribuições	do	Professor	Orientador,	na	qualidade	de	supervisor:		
	 I	-	analisar,	aprovar	e	visar	o	programa	de	estágio	apresentado	pelo	aluno,	juntamente	com	
o	TCE	e,	se,	houver,	o	Termo	Aditivo;		
	 II	-	planejar,	acompanhar	e	avaliar	as	atividades	desenvolvidas	pelo	aluno-estagiário;		
	 III	 -	 orientar	 o	 aluno-estagiário	 em	 suas	 dificuldades,	 com	 apoio	 da	 Coordenação	 de	
Estágios,	quando	necessário;		
	 IV	-	fornecer	retorno	regular	ao	aluno-estagiário	sobre	seu	desempenho;	
	 V	 -	 entregar	 à	 Coordenação	 do	 Estágio,	 no	 prazo	 previamente	 definido,	 os	 Relatórios	 de	
Estágio	dos	alunos	que	cumpriram	estágios	obrigatórios	sob	sua	orientação-supervisão;		
	 VI	-	participar	de	reuniões	convocadas	pela	Coordenação	de	Estágios;		
	 VII	 -	 oferecer	 sugestões	 para	 eficácia	 e	 eficiência	 das	 atividades	 da	 Coordenação	 de	
Estágios.		
	

	
CAPÍTULO	IX	

DO	ACOMPANHAMENTO	E	AVALIAÇÃO	DOS	ESTÁGIOS	

	
Art.	 21	 Cumpre	 à	 Coordenação	 de	 Estágios	 da	 EBAPE/FGV	 acompanhar	 as	 atividades	 dos	
alunos	 na	 realização	 dos	 estágios	 obrigatórios	 e	 não	 obrigatórios,	 tendo,	 entre	 outras,	 as	
seguintes	atribuições:		
	 I	-	garantir	a	eficácia	do	estágio,	ampliando	o	relacionamento	com	o	meio	empresarial;		
	 II	-	responder	pela	realização	dos	Estágios	Supervisionados	Curriculares	(obrigatórios)	e	os	
Estágios	Supervisionados	Extracurriculares	(não	obrigatórios)	perante	a	EBAPE/FGV,	de	acordo	
com	as	normas	e	procedimentos	estatutários	e	regimentais.		
	
Art.	 22	 Os	 Estágios	 Supervisionados	 Curriculares	 (obrigatórios)	 são	 supervisionados	 por	
Professor-orientador	que	deve	acompanhar	e	avaliar	os	estágios	 realizados	pelos	alunos	 sob	
sua	orientação.		
	 §	1º	O	acompanhamento	ocorre	mediante	a	elaboração	de	Relatório	de	Estágio	de	acordo	
com	modelo	fornecido	pela	Coordenação	de	Estágios	da	EBAPE/FGV.		



	 §	 2º	 As	 horas	 de	 estágio	 são	 consideradas	 cumpridas	 se	 o	 aluno	 obtiver	média	 igual	 ou	
superior	a	6,0	(seis),	na	avaliação	do	professor-orientador.		
	
Art.	 23	 Os	 Estágios	 Supervisionados	 Extracurriculares,	 de	 natureza	 não	 obrigatória,	 são	
acompanhados	pela	Coordenação	de	Estágios,	que	deve:		
	 I	-	aprovar	o	Programa	de	Estágio;		
	 II	-	acompanhar	as	atividades	realizadas	pelo	aluno-estagiário;		
	 III	-	comparar	o	programa	de	estágio	proposto	no	TCE	ou	Termo	Aditivo,	com	as	atividades	
descritas	pelo	aluno-estagiário;	
	 IV	-	avaliar	o	andamento	do	estágio,	contatando,	quando	necessário,	o	aluno,	em	primeiro	
lugar,	e	o	tutor	do	estagiário	na	organização	concedente;		
	 V	-	promover	retorno	ao	aluno-estagiário	sobre	o	andamento	e	aproveitamento	do	estágio.		
	

CAPÍTULO	X	
DOS	DEVERES	DO	ALUNO-ESTAGIÁRIO	

	
Art.	24	Cumpre	ao	aluno-estagiário:		
	 I	-	tomar	conhecimento	e	cumprir	as	exigências	do	Regulamento	de	Estágio	da	EBAPE/FGV;		
	 II	-	apresentar	o	Termo	de	Compromisso	juntamente	com	o	programa	de	estágio	e,	quando	
for	o	caso,	o	Termo	Aditivo,	para	análise,	a	professor	orientador	da	Coordenação	de	Estágios,	
preferencialmente,	antes	de	seu	início	(ou	prorrogação)	ou,	no	máximo,	até	30	(trinta)	dias	da	
data	de	início	do	estágio,	tomando	as	providências	que	se	fizerem	necessárias	caso	o	programa	
não	seja	aprovado;		
	 III	 -	 estar	 sob	 a	 supervisão	 de	 um	 professor-orientador,	 cumprindo	 o	 plano	 por	 ele	
estabelecido	bem	como	as	avaliações	exigidas	durante	o	período	de	supervisão;		
	 IV	 -	 comunicar	 ao	 professor-orientador	 e	 à	 Coordenação	 de	 Estágios	 sobre	 qualquer	
problema	 com	 a	 organização	 concedente	 durante	 o	 período	 de	 estágio	 a	 fim	 de	 que	 sejam	
tomadas	as	providências	necessárias;		
	 V	 -	 comunicar	de	 imediato	qualquer	modificação	em	 sua	 condição	de	aluno	 tanto	para	 a	
Coordenação	de	Estágios	quanto	para	a	organização	em	que	estiver	realizando	o	estágio;		
	 VI	-	comunicar	de	imediato	o	professor-orientador	em	caso	de	rescisão	do	contrato	por	sua	
própria	vontade	ou	por	determinação	da	organização	concedente,	regularizando	sua	situação	
junto	à	Coordenação	de	Estágios;		
	 VII	 -	cumprir	as	normas	estabelecidas	pela	organização-concedente	durante	o	período	em	
que	se	realizar	o	estágio.	
	

CAPÍTULO	XI	
DISPOSIÇÕES	FINAIS	

	
Art.	25	Os	casos	omissos	deste	Regulamento	são	resolvidos	pelo	Coordenador	da	Graduação	
em	Administração	da	EBAPE/FGV	e	sujeitos	à	aprovação	da	Direção	da	Escola.		
	
Art.	26	Este	Regulamento	entra	em	vigor	na	data	de	sua	publicação,	revogadas	as	disposições	
em	contrário.	
	 	



ANEXO	XVI	

	
Regulamento	do	ProPesquisa	

	
CAPÍTULO	I	
Do	Objetivo	do	Programa	
	
Art.	 1°	 O	 Programa	 de	 Apoio	 à	 Pesquisa	 e	 Produção	 Acadêmica	 Docente	 (ProPesquisa)	 da	
EBAPE-FGV	 foi	 criado	 em	 novembro	 de	 2000	 por	 meio	 da	 Resolução	 nº	 236	 da	 direção	 da	
Escola	 e	 implementado	 em	 janeiro	 de	 2001.	 Desde	 a	 sua	 concepção	 original,	 o	 ProPesquisa	
objetiva	 contribuir	 para	 um	 aumento	 significativo	 da	 qualidade	 da	 produção	 acadêmica	 dos	
professores	 da	 EBAPE,	 especialmente	 no	 que	 diz	 respeito	 às	 atividades	 de	 pesquisa	 e	
publicação.		
	
CAPÍTULO	II	

Dos	Beneficiados	pelo	Programa	
	
Art.	 2º	 Podem	 submeter	 suas	 propostas	 de	 pesquisa	 e	 receber	 o	 bônus	 por	 publicação,	 os	
docentes	que	atendam	às	seguintes	exigências:	
	
I	-	ter	vínculo	como	professor	de	carreira	com	a	EBAPE-FGV	em	regime	de	dedicação	exclusiva;	
	
II	-	ter	vínculo	empregatício	de	no	mínimo	35	horas	semanais;	
	
III	-	fazer	parte	do	NDP	de	um	dos	programas	de	pós-graduação	stricto	sensu	da	Escola	(MSc,	
PhD,	MEX	e	MAP).	
	
Desse	 modo,	 não	 serão	 considerados	 elegíveis	 no	 âmbito	 do	 programa	 de	 ProPesquisa	
professores	 extracarreira	 ou	 em	 tempo	 parcial,	 professores	 colaboradores	 ou	 visitantes,	 ou	
ainda	professores	que	mantêm	vínculo	empregatício	com	outras	instituições.	
	
CAPÍTULO	III	
Escopo,	Estrutura	e	Gestão	
	
Art.	3º	O	ProPesquisa	envolve	dois	programas:	
•	Programa	de	Apoio	à	Pesquisa	Acadêmica;	
•	Programa	de	Incentivo	à	Publicação	Acadêmica.	
	
§	 1º	 O	 programa	 de	 apoio	 à	 pesquisa	 tem	 como	 objetivo	 apoiar	 os	 professores	 na	
implementação	 de	 novos	 projetos	 de	 pesquisa,	 enquanto	 que	 o	 programa	 de	 incentivo	 à	
publicação	tem	como	objetivo	premiar	os	professores	pela	publicação	das	suas	pesquisas	em	
periódicos	científicos.	Conforme	ilustrado	na	Figura	1,	o	ProPesquisa	estrutura-se	à	base	de	um	
Comitê	Diretor,	da	Coordenação	Técnico-Acadêmica,	e	de	um	Comitê	Consultivo	de	Pesquisa.	
	



§	 2º	 A	 coordenação	 do	 ProPesquisa	 é	 composta	 de	 um	 professor	 de	 carreira	 da	 EBAPE	 e	
auxiliado	 por	 uma	 assistente	 acadêmica.	 Cabe	 à	 Coordenação	 do	 ProPesquisa	 a	 gestão	
operacional	dos	recursos	financeiros	de	pesquisa	disponibilizados	pela	Direção	da	EBAPE.	
	
§	3º	O	Comitê	Consultivo	de	Pesquisa	é	composto	do	Coordenador	do	ProPesquisa	e	de	dois	
professores	 da	 escola	 nomeados	 pela	Direção	 da	 EBAPE.	 Cabe	 ao	 Comitê	 Consultivo	 sugerir	
aprimoramentos	as	normas	bem	como	deliberar	sobre	assuntos	e	questões	não	previstas	ou	
não	definidas	no	atual	regulamento,	uma	vez	requisitados	pela	coordenação	do	programa.	
	
§	 4º	 O	 Comitê	 Diretor	 é	 composto	 da	 Direção	 da	 EBAPE	 (Diretor)	 e	 de	 dois	 acadêmicos	
externos	 à	 escola.	 Cabe	 ao	 Comitê	 Diretor	 deliberar,	 em	 segunda	 instância,	 sobre	 recursos	
enviados	 pelos	 professores	 do	 programa	 no	 que	 se	 refere	 a	 itens	 julgados	 pelo	 Comitê	
Consultivo.	
	
	

	
	
CAPÍTULO	IV	
Programa	de	Apoio	à	Pesquisa	Acadêmica	
	
Seção	I	–	Panorama	e	funcionamento	
	
Art.	4º	O	ProPesquisa	destina	anualmente,	recursos	para	a	implementação	de	novos	projetos	
de	 pesquisa	 de	 docentes	 da	 EBAPE.	 Tais	 recursos	 objetivam	 a	 complementação	 das	 fontes	
tradicionais	 de	 recursos	 para	 a	 pesquisa	 (CAPES,	 CNPq,	 Faperj	 e	 outros).	 As	 propostas	 são	
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Consultivo	de	
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recebidas	 pela	 Coordenação	 Técnico-Acadêmica	 do	 ProPesquisa	 e	 aprovadas	 pelo	 Comitê	
Consultivo	de	Pesquisa.	
		
Art.	 5º	 Os	 recursos	 deverão	 ser	 utilizados	 para	 o	 pagamento	 de	 despesas	 de	 pesquisa,	
incluindo	 o	 pagamento	 de	 bolsistas	 ou	 de	 serviços	 técnicos	 relativos	 a	 pesquisa	 de	 campo,	
como	 tradução	 e	 edição	 de	 artigos,	 pagamentos	 a	 participantes	 na	 pesquisa	 (caso	 de	
experimentos),	transcrição	de	entrevistas,	entre	outros.		
	
Art.	 6º	 O	 orçamento	 disponibilizado	 a	 cada	 professor	 incluirá	 verba	 relativa	 à	 compra	 de	
passagens	e	diárias	para	participar	em	congressos,	reuniões	e	outras	atividades	de	pesquisa.		
	
Art.	7º	O	recurso	máximo	destinado	a	cada	Proposta	de	Pesquisa	será	variável	e	dependente	
da	produção	acadêmica	do	professor	no	triênio	passado.		Para	isso,	serão	utilizadas	Três	Faixas	
de	 Recursos	 (que	 poderão	 ser	 ajustadas	 anualmente,	 de	 acordo	 com	 o	 orçamento	
disponibilizado	 pela	 Direção	 da	 EBAPE)	 conforme	 descrito	 na	 Tabela	 1.	 Em	 caso	 de	
necessidade	 financeira	 da	 EBAPE,	 a	 critério	 da	 Direção,	 os	 benefícios	 previstos	 neste	 fundo	
poderão	ser	suspensos	ou	adiados	sem	aviso	prévio.	
	
Seção	II	–	Regras	que	regerão	o	pedido	de	recursos	para	este	fundo	
	
Art.	8º	A	Proposta	de	Projeto	de	Pesquisa	deverá	ser	 informada	no	 formulário	de	solicitação	
(Formulário	de	Proposta	ProPesquisa),	que	deve	ser	devidamente	preenchido	informando	um	
breve	resumo	da	proposta	de	pesquisa.		
	
Art.	 9º	 Os	 proponentes	 devem	 ainda	 vincular	 a	 proposta	 de	 Pesquisa	 e	 seus	 respectivos	
Programas	ou	Núcleo	de	 Pesquisas	 às	 atuais	 Linhas	 de	 Pesquisa	 da	 EBAPE.	 Especificamente,	
pede-se	 que	 essa	 informação	 apareça	 na	 primeira	 página	 da	 Proposta	 e	 formulário	 de	
solicitação.		
	
Art.	 10.	 O	 proponente	membro	 de	mais	 de	 um	 programa	 na	 escola,	 poderá	 vincular	 o	 seu	
projeto	 à(s)	 linha(s)	 de	 pesquisa	 do	 programa	 que	 melhor	 atendam	 aos	 objetivos	 do	 seu	
projeto.	 A	 Coordenação	 Técnico-Acadêmica	 poderá	 chamar	 o	 professor	 proponente	 para	
esclarecer	 detalhes	 substantivos	 ou	 metodológicos	 do	 projeto	 durante	 o	 processo	 de	
avaliação.	
	
Seção	III	–	Solicitação	e	avaliação	das	propostas	de	pesquisa		
	
Art.	11.	Além	da	avaliação	das	Propostas	de	Pesquisa,	cada	docente	será	classificado	de	acordo	
com	as	informações	extraídas	do	seu	currículo	Lattes	(verificadas	ao	final/início	de	cada	ano),	
em	 um	 faixa	 de	 recursos	 correspondente	 ao	 total	 de	 produção	 acadêmica	 no	 triênio	móvel	
respectivo.	Uma	vez	concluída	a	análise	da	proposta	e	feita	a	classificação	por	faixa	de	recursos	
por	 produção,	 a	 Coordenação	 Técnico-Acadêmica	 enviará	 um	 parecer	 informando	 da	
aprovação	da	proposta	e	a	sua	respectiva	faixa	de	recurso.	
	



Art.	 12.	 	 Os	 projetos	 aprovados	 terão	 a	 duração	 máxima	 de	 um	 ano.	 Em	 nenhuma	
circunstância	 será	 permitido	 transferir	 fundos	 de	 pesquisa	 não	 utilizados	 para	 anos	
subsequentes.	Ou	seja,	o	recurso	não	poderá	ser	cumulativo.	No	final	de	cada	ano,	o	centro	de	
custos	em	questão	será	cancelado.	
	
Art.	13.		As	aprovações	das	propostas	e	as	classificações	por	Faixas	de	Recursos	por	Produção	
acontecerão	 uma	 vez	 ao	 ano,	 serão	 realizadas	 pela	 Coordenação	 Técnico-Acadêmica	 do	
ProPesquisa	 e	 validadas	 pelo	 Comitê	 Diretor.	 Propostas	 enviadas	 após	 data	 estipulada	 na	
ocasião	da	chamada	de	Proposta	de	Pesquisa	poderão	ser	aceitas	a	critério	do	comitê	Diretor.	
Para	 essas,	 o	 valor	 disponibilizado	poderá	 sofrer	 uma	penalização	 correspondente	 ao	 atraso	
(1/12	–	um	doze	avos	–	por	mês	de	atraso).	
	
CAPÍTULO	V	
Programa	de	Incentivo	à	Publicação	Acadêmica	
	
Seção	I	–	Dos	critérios	para	avaliação	de	publicações	de	docentes	adotados	pela	EBAPE	
	
Art.	14.		O	objetivo	do	Programa	de	Incentivo	à	Publicação	acadêmica	é	estimular	a	publicação	
de	 artigos	 científicos	 de	 pesquisas	 realizadas	 por	 professores	 da	 escola,	 contribuindo	 dessa	
forma	 para	 alcançar	 os	 objetivos	 da	 EBAPE	 e	 da	 FGV	 de	 geração	 e	 disseminação	 de	
conhecimento	na	área	de	Administração	Pública	e	de	Empresas.		
	
Art.	 15.	 No	 que	 se	 refere	 a	 artigos	 científicos,	 serão	 apenas	 considerados	 como	 objeto	 de	
possível	 premiação	 do	 Programa	 ProPesquisa,	 os	 artigos	 que	 possuam	 as	 seguintes	
características:	
	
§	 1º	 Ser	 um	artigo	 científico,	 resultado	de	uma	pesquisa	 teórica	ou	empírica,	 publicado	em	
uma	revista	acadêmica	com	um	corpo	editorial	 (scholarly	publication).	Com	isso,	pretende-se	
garantir	que	o	artigo	tenha	sido	submetido	a	uma	rigorosa	avaliação	por	outros	acadêmicos,	
que	verificaram	as	informações,	os	métodos	e	a	precisão	lógico-metodológica	das	conclusões	
ou	resultados	obtidos.	Dessa	forma,	não	serão	considerados	artigos	publicados	em	magazines	
ou	jornais,	artigos	de	opinião,	entrevistas	ou	book	reviews	e	comentários.	
	
§	2º	Ter	passado	por	um	processo	de	avaliação	blind	review.	Reforçando	o	ponto	anterior,	os	
artigos	submetidos	deverão	ter	sido	avaliados	de	forma	imparcial	e	anônima	por	pares.	Dessa	
forma,	não	serão	considerados	artigos	 convidados,	 introduções	a	números	especiais,	 réplicas	
ou	outras	publicações	que	não	tenham	sido	julgadas	por	revisores	anônimos.	
	
§	3º	Ser	uma	publicação	original.	O	artigo	deve	apresentar	uma	contribuição	inovadora	para	a	
área	de	 conhecimento,	 não	 se	 tratar	meramente	de	uma	 reedição	de	 ideias	 e	 conceitos,	 ou	
uma	tradução	ou	adaptação	de	um	artigo	previamente	publicado.	
	
§	 4º	 Mencionar	 explicitamente	 a	 filiação	 do	 autor	 à	 Escola.	 Para	 ser	 considerado	 pelo	
programa	 de	 ProPesquisa,	 o	 artigo	 deve	 informar	 os	 nomes	 completos	 e	 as	 respectivas	
afiliações	institucionais	dos	autores.	Sugere-se	a	adoção	do	seguinte	referência	à	EBAPE:	



	
I	-	Departamento	ou	Escola:	
Artigos	em	português:	Escola	Brasileira	de	Administração	Pública	e	de	Empresas	
Artigos	em	inglês:	Brazilian	School	of	Public	and	Business	Administration	
	
II	-	Instituição:		
FGV	ou	FGV-EBAPE	(caso	não	haja	espaço	para	o	Departamento	ou	Escola)	
	
Seção	II	–	Da	base	conceitual	e	metodológica	da	classificação	de	artigos	
	
Art.	 16.	 	No	 que	 se	 refere	 a	 artigos	 científicos,	 a	 classificação	 e	 a	 pontuação	 dos	 periódicos	
abrangidos	pelo	ProPesquisa	considerarão	uma	combinação	entre	as	bases	do	Qualis/CAPES,	
do	Thomson	Scientific	(Impact	Factor)	e	do	SCImago	Journal	Rank	(SJR),	conforme	a	seguir.	Os	
detalhes	relativos	à	pontuação	referente	a	artigos	científicos	encontram-se	na	Tabela	2.		
	
I	-	Thomson	Scientific	(Impact	Factor)		
Para	o	 JCR	 (IF),	 será	considerada	o	 índice	de	02	anos	no	momento	da	data	de	publicação	do	
artigo	(publicação	efetiva	ou	on-line	com	DOI);	
	
II	-	SCImago	Journal	Rank	(SJR)	
Para	o	SJR	(índice	H),	será	considerado	o	índice	H	no	momento	da	data	de	publicação	do	artigo	
(publicação	efetiva	ou	on-line	com	DOI);	
	
III	-	Qualis/CAPES	
	
Art.	 17.	 Caso	 um	 periódico	 esteja	 classificado	 pelo	 sistema	 Qualis/CAPES	 em	 mais	 de	 uma	
categoria	 valerá,	 para	 fins	 deste	 regulamento,	 somente	 a	 classificação	 em	 “Administração,	

Ciências	Contábeis	e	Turismo”.	
	
Art.	 18.	 É	 importante	 mencionar	 que	 os	 critérios	 de	 avaliação	 da	 produção	 acadêmica,	 no	
âmbito	do	ProPesquisa,	estarão	em	constante	processo	de	atualização.	Assim,	todas	as	tabelas	
apresentadas	 neste	 regulamento	 poderão	 ser	 alteradas	 de	 acordo	 com	 a	 necessidade	 de	
adaptação	e	atualização	aos	critérios	de	classificação	nacionais	e	internacionais.	A	ser	julgado	
pelo	comitê	consultivo	de	Pesquisa	e	aprovado	pela	direção	da	EBAPE.	
	
Art.	 19.	 Especificamente	 no	 caso	 de	 um	 periódico	 não	 estar	 classificado	 pelo	 sistema	
Qualis/CAPES	na	categoria	“Administração,	Ciências	Contábeis	e	Turismo”,	 será	considerada	
uma	das	duas	outras	bases	bibliométricas,	 isto	é,	 JCR	ou	SJR.	Caso	o	periódico	 também	não	
esteja	 listado	em	nenhuma	dessas	duas	bases,	 ele	não	 será	 considerado	para	pontuação	no	
âmbito	do	ProPesquisa.	
	
Art.	20.		Caso	o	periódico	conste	em	mais	de	uma	das	três	bases	bibliométricas	utilizadas	pelo	
ProPesquisa,	valerá	sempre	o	maior	indicador.	
	
Seção	III	–	Da	Publicação	Efetiva	



	
Art.	21.	Somente	serão	considerados	artigos	efetivamente	publicados.	Por	publicação	efetiva	
entende-se	que	o	artigo	se	tornou	parte	de	uma	edição	de	um	periódico	e,	portanto,	lhe	foram	
atribuídos	os	dados	bibliográficos	respectivos	ou	possui	“identificador	do	objeto	digital”	(DOI	–	
“digital	 object	 identifier”),	 sendo	 que	 neste	 caso	 a	 versão	 final	 do	 artigo	 deve	 estar	
disponibilizada	ao	público	no	site	do	periódico.	
	
Seção	IV	–	Da	data	de	publicação	
	
Art.	22.		Será	considerada	a	classificação	(JCR/SJR/QUALIS)	do	momento	da	data	de	publicação	
efetiva	 do	 artigo.	 Eventuais	 alterações	 nos	 índices	 de	 classificação,	 posterior	 à	 data	 de	
publicação,	não	serão	considerados	para	efeitos	de	premiação.		
	
Seção	V	–	Da	filiação	
	
Art.	 23.	 Em	 caso	 de	 o	 autor	 declarar	 mais	 de	 uma	 filiação	 na	 sua	 publicação,	 o	 bônus	
ProPesquisa	será	disponibilizado	de	acordo	com	cálculo	da	divisão	do	bônus	pela	quantidade	
de	 	 filiações	 	 existentes.	 Por	 exemplo,	 caso	 um	 autor	 declare	 filiação	 da	 EBAPE	 e	mais	 uma	
instituição,	o	bônus	disponibilizado	pelo	ProPesquisa	será	de	50%.	
	
Seção	VI	–	Da	coautoria	
	
Art.	 24.	 	 Em	 caso	 de	 coautoria	 com	 outro(s)	 professor(s)	 de	 carreira	 da	 EBAPE,	 os	 recursos	
financeiros	correspondentes	serão	divididos	 igualmente	pelo	número	de	autores	professores	
da	EBAPE.		
	
§	1º	Em	caso	de	coautoria	entre	professor(s)	da	EBAPE	e	professore(s)	de	outras	instituições,	
os	recursos	financeiros	correspondentes	serão	alocados	apenas	ao	professor	da	EBAPE.		
	
§	2º	Em	caso	de	coautoria	com	alunos,	os	recursos	financeiros	correspondentes	serão	alocados	
apenas	 ao	 professor	 da	 EBAPE	 ou	 divididos	 igualmente	 entre	 os	 professores	 da	 EBAPE	 que	
tenham	 participado	 da	 autoria.	 São	 considerados	 alunos,	 os	 egressos	 com	 até	 02	 anos	 de	
titulado	(Mestrado)	e	até	03	anos	(Doutorado).	
	
Seção	VII	–	Da	transição	do	regulamento	
	
Art.	 25.	 Artigos	 submetidos	 anteriormente	 à	 divulgação	 do	 novo	 regulamento	 e	
posteriormente	 aceitos	 para	 publicação	 poderão	 ser	 classificados	 pela	 tabela	 antiga	 do	
ProPesquisa.	 	Nesse	caso,	o	docente	poderá	solicitar	a	versão	do	regulamento	que	melhor	se	
aplica.		
	
CAPÍTULO	VI	

Considerações	Específicas	Relativas	à	Autoria	de	Livros	
	



Art.	 26.	 Além	 da	 premiação	 de	 artigos	 científicos,	 poderão	 ser	 avaliados	 no	 âmbito	 do	
ProPesquisa	 livros	de	autoria	dos	professores	da	Escola.	Especificamente,	serão	considerados	
elegíveis	 ao	 recebimento	 de	 premiação	 do	 ProPesquisa	 autorias	 de	 livros	 publicados	 pelas	
editoras	 definidas	 na	 Tabela	 6.	 Os	 critérios	 de	 escolha	 das	 editoras	 foram	 o	 prestígio	
reputacional	em	nível	 internacional	e	o	seu	foco	de	atuação,	uma	vez	que	são	todas	editoras	
universitárias,	sem	fins	lucrativos.	
	
Art.	27.		Ressalta-se	ainda	que	apenas	será	considerada	a	modalidade	autoria	de	livro,	não	se	
incluindo	qualquer	outra	modalidade,	como	autoria	de	capítulo,	organização,	coordenação	ou	
edição	de	livro	ou	coletânea.	
	
	Art.	28.		Todas	as	regras	mencionadas	no	Capítulo	V	deste	documento,	relativas	à	autoria	de	
artigos	científicos,	são	igualmente	válidas	para	a	autoria	de	livros.	Ou	seja,	serão	considerados	
apenas	livros	que	sejam	resultado	de	pesquisa	acadêmica,	que	tenham	sido	avaliados	em	um	
processo	 de	 blind	 review,	 relatem	 resultados	 de	 pesquisas	 originais	 e	 mencionem	
explicitamente	a	filiação	à	EBAPE.	
	
Art.	29.	 	O	valor	definido	para	pagamento	de	 incentivo	à	publicação	acadêmica	(modalidade:	
Autoria	de	Livro)	corresponderá	ao	valor	pago	para	publicação	de	Artigo	Científico	AC6.	

	
Parágrafo	único.		A	solicitação	deverá	ser	acompanhada	de	um	exemplar	da	publicação.	
	

Tabela	1	–	Tabela	de	Faixas	de	Recursos	por	Produção	no	ano	2015	

	
–	Pontos	no	Triênio	Móvel	–	

	
*	Triênio	móvel	vigente,	utilizado	para	exemplificar	a	forma	de	classificação	utilizada	pelo	ProPesquisa.	Os	valores	
disponibilizados	para	cada	faixa	dependerão	do	orçamento	disponibilizado	pela	Direção	ao	ProPesquisa,	o	qual	deve	
variar	de	ano	a	ano.	Os	critérios	de	classificação	das	faixas	também	poderão	ser	alterados	por	decisão	da	Direção	da	
EBAPE	

	 	

Produção	Docente	
Média	móvel	–	Triênio	2013-2015*	

Níveis	
	
Faixa	de	Recursos	–	Pontos	no	Triênio	

	

Valor	do	Recurso	
disponibilizado	

(por	Faixa)	

Nível	1	 ≥	200	Pontos	+	Artigo	A1	 R$	40.000	
Nível	2	 ≥	200	Pontos		 R$	30.000	

Nível	3	 ≤	200	Pontos	 R$	20.000	



Tabela	2	–	Tabela	de	Pontuação	do	ProPesquisa	

	
	
	
	
	

Categoria	do	Artigo	
Científico	
	(AC)	

Escopo	de	Classificação	
	
Valores	
	

Observações	

AC8	

	
“Top	journals”	
selecionados	

	

R$	100.000,00	
Vide	Lista	de	Top	
Journals	na	Tabela	3	

AC7	
“Financial	Times”	
business	journals	list	

R$	70.000,00	

Vide	Lista	FT45	na	
Tabela	4.	
Caso	o	business	journal	
esteja	em	ambas	as	
listas	(AC7	&	AC8),	vale	
a	premiação	mais	alta.	

	
AC6	

	

	
IF	(JCR)	>	2	
Ou	
H	(SJR)	>	50	
	

	
R$	50.000,00	
	

	

	

	
AC5	

	

2	≥	IF	(JCR)	>	1	
Ou	
50	≥H	(SJR)	>	30	

	
R$	30.000,00	

	

	
AC4	

1	≥	IF	(JCR)	>	0,5	
Ou	
30	≥H	(SJR)	>15	
Ou	
Qualis	(CAPES)	A1(a)	

R$	20.000,00	 	

AC3	
“Top	Brazilian	journals”	
	

R$	15.000,00	
Vide	Lista	de	Top	
Brazilian	Journals	na	
Tabela	5.	

	
AC2	

	

0,5	≥	IF	(JCR)	≥	0	(b)	

Ou	
15	≥	H	(SJR)	≥	0	(b)	

Ou	
Qualis	(CAPES)	A2(a)	

	
R$	10.000,00	
	

Exclusivo	para	
professores	que	(1)	
atuam	no	MAP	e/ou	
MEX	e	(2)	não	atuam	no	
Mestrado	Acadêmico	
e/ou	Doutorado.	AC1	 Qualis	(CAPES)	B1	(a)	

	
R$6.000,00	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
a)	A	classificação	na	Qualis	(CAPES)	fica	restrita	à	área	de	avaliação	“Administração,	Ciências	Contábeis	e	Turismo”.	
b)	Consideramos	“≥	0”	(maior	ou	igual	a	zero)	uma	vez	que	a	simples	inclusão	do	periódico	na	lista	do	ISI	(JCR)	 ou	
Scimago	 (SJR)	 é,	 por	 si	 só,	 um	 mérito	 do	 periódico.	 Ou	 seja,	 o	 “fator	 h”	 (SJR)	 e/ou	 o	 “IF”	(JCR)	em	branco	na	
base	 bibliométrica	 será(ão)	 considerado(s)	 equivalentes	 a	 0	 (zero)	 para	 efeito	 de	 pontuação	 do	 ProPesquisa	 no	
âmbito	da	Tabela	2.	

	
Tabela	3	–	Lista	dos	Top	Journals	EBAPE	(AC8)	

	



Critério:	Sobreposição	de	 três	 listas	 independentes	de	 top	 journals	 em	Administração	 (ERIM,	
Financial	Times,	UT	Dallas*).	Foram	identificados	os	periódicos	citados	em	todas	as	três	listas.	
Dessa	 lista	de	22	 journals,	 foram	excluídos	os	 journals	 hoje	de	menor	 valor	estratégico	para	
instituição	 (e.g.,	 journals	de	contabilidade	e	produção)	e	 incluído	o	 journal	de	Administração	
Pública	com	maior	IF	(cinco	anos).		A	lista	final	abaixo	contém	16	journals.		
	

ISSN	 Top	Journals	EBAPE	
H	

índex	

IF	

(2	anos)	

IF	

(5	anos)	

0001-4273		 Academy	of	Management	Journal	 182	 4.974	 8.443	
0363-7425		 Academy	of	Management	Review	 163	 7.817	 9.698	
0001-8392		 Administrative	Science	Quarterly		 118	 2.394	 7.057	
0093-5301		 Journal	of	Consumer	Research		 100	 2.783	 4.776	
0022-1082		 Journal	of	Finance		 180	 6.033	 7.399	
0304-405X		 Journal	of	Financial	Economics		 142	 3.769	 5.719	
0047-2506		 Journal	of	International	Business	Studies	 108	 3.594	 5.334	
0022-2429		 Journal	of	Marketing	 146	 3.819	 6.682	
0022-2437		 Journal	of	Marketing	Research	 100	 2.660	 3.796	
1053-1858	 Journal	of	Public	Administration:	Res	&	Th	 53	 2.875	 3.553	
0025-1909		 Management	Science		 153	 2.524	 3.458	
0732-2399		 Marketing	Science		 79	 2.208	 3.012	
0276-7783		 MIS	Quarterly	 132	 5.405	 8.157	
1047-7039		 Organization	Science	 133	 3.807	 5.512	
0893-9454		 Review	of	Financial	Studies		 97	 3.532	 6.257	
0143-2095		 Strategic	Management	Journal	 166	 2.993	 5.929	
MEDIANA	 	 132,5	 3.563	 5,824	
	
	
*As	três	listas	independentes:	
-		Erasmus	Research	Institute	of	Management	journals	list	–	STAR	journals	(Europa);		
http://www.erim.eur.nl/ERIM/About/EJL,	then	click	on	STAR	
-	Financial	Times	business	journals	list	(Internacional).	
http://www.ft.com/intl/cms/s/2/3405a512-5cbb-11e1-8f1f-00144feabdc0.html#axzz229HFwFBn	
-		UT	Dallas	leading	business	journals	(EUA);		
http://jindal.utdallas.edu/the-utd-top-100-business-school-research-rankings/list-of-journals	
	
	
	

Tabela	4	–	Lista	FT45	(AC7)	
	
Critério:	Financial	Times	Business	journals	list	
	

#	 ISSN	 Financial	Times	business	journals	list	 “H”	
Scopus	

IF	

(2anos)	

IF	

(5	anos)	



1	 0001-4273	 Academy	of	Management	Journal		 182	 4.974	 8.443	
2	 1558-9080	 Academy	of	Management	Perspectives		 71	 2.826	 3.766	
3	 0363-7425	 Academy	of	Management	Review	 163	 7.817	 9.698	
4	 0361-3682	 Accounting,	Organizations	and	Society		 73	 2.109	 3.834	
5	 0001-4826	 The	Accounting	Review		 83	 2.234	 3.426	
6	 0001-8392	 Administrative	Science	Quarterly		 118	 2.394	 7.057	
7	 0002-8282	 American	Economic	Review		 165	 3.305	 4.568	
8	 0008-1256	 California	Management	Review		 80	 1.944	 2.672	
9	 0823-9150	 Contemporary	Accounting	Research		 50	 1.533	 2.296	
10	 0012-9682	 Econometrica		 115	 3.504	 5.111	
11	 1042-2587	 Entrepreneurship	Theory	and	Practice		 57	 2.598	 3.899	
12	 0017-8012	 Harvard	Business	Review		 104	 1.831	 2.070	
13	 0090-4848	 Human	Resource	Management		 46	 1.395	 2.517	
14	 1047-7047	 Information	Systems	Research		 99	 2.322	 4.276	
15	 0165-4101	 Journal	of	Accounting	and	Economics		 87	 2.833	 4.668	
16	 0021-8456	 Journal	of	Accounting	Research		 86	 2.449	 3.774	
17	 0021-9010	 Journal	of	Applied	Psychology		 157	 4.367	 6.952	
18	 0167-4544	 Journal	of	Business	Ethics		 75	 1.552	 1.889	
19	 0883-9026	 Journal	of	Business	Venturing		 90	 3.265	 4.571	
20	 1057-7408	 Journal	of	Consumer	Psychology		 56	 1.708	 2.021	
21	 0093-5301	 Journal	of	Consumer	Research		 100	 2.783	 4.776	
22	 0022-1082	 Journal	of	Finance		 180	 6.033	 7.399	
23	 0022-1090	 Journal	of	Financial	and	Quantitative	Analysis					

(Cambridge	University	Press)	
67	 1.877	 2.782	

24	 0304-405X	 Journal	of	Financial	Economics		 142	 3.769	 5.719	
25	 0047-2506	 Journal	of	International	Business	Studies																						

International	Business)	
108	 3.594	 5.534	

26	 0022-2380	 Journal	of	Management	Studies		 89	 3.277	 5.196	
27	 0022-2429	 Journal	of	Marketing		 146	 3.819	 6.682	
28	 0022-2437	 Journal	of	Marketing	Research		 100	 2.660	 3.796	
29	 0272-6963	 Journal	of	Operations	Management		 108	 4.478	 7.718	
30	 0022-3808	 Journal	of	Political	Economy		 117	 3.617	 5.730	
31	 0162-1459	 Journal	of	the	American	Statistical	Association	

(American	Statistical	Association)	
113	 2.114	 3.008	

32	 0025-1909	 Management	Science		 153	 2.524	 3.458	
33	 0732-2399	 Marketing	Science		 79	 2.208	 3.012	
34	 0276-7783	 MIS	Quarterly		 132	 5.405	 8.157	
35	 0030-364X	 Operations	Research		 84	 1.500	 2.498	
#	 ISSN	 Financial	Times	business	journals	list	 “H”	

Scopus	
IF	

(2anos)	
IF	

(5	anos)	36	 1047-7039	 Organization	Science		 133	 3.807	 5.512	
37	 0170-8406	 Organization	Studies		 80	 2.504	 3.355	
38	 0749-5978	 Organizational	Behaviour	and	Human	Decision	

Processes	(Academic	Press)	
87	 2.897	 3.935	

39	 1059-1478	 Production	and	Operations	Management		 62	 1.759	 2.378	
40	 0033-5533	 Quarterly	Journal	of	Economics		 152	 5.966	 9.126	



	
Nota:	Quando	o	periódico	é	citado	nas	listas	AC7	e	AC8,	paga-se	a	premiação	do	AC8.		
	

Tabela	5	–	Lista	dos	Top	Brazilian	Journals	(AC3)	
	

Critério:	 Reputação	 nacional	 na	 área	 da	 Administração	 e	 classificação	 por	 pontuação	
Qualis/CAPES	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
Tabela	6	–	 Lista	de	
editoras	 referentes	

à	 Publicação	
Acadêmica	 Livros	

ProPesquisa	

Modalidade:	Autoria	de	Livro	(L)	
	
Critério:	“05	Top	Scientific	book	publishers	of	the	best	research	school”	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figura	2	–	Formulário	de	solicitação	de	incentivo	à	publicação	acadêmica	–	Artigo	

41	 0741-6261	 Rand	Journal	of	Economics		 67	 1.219	
	

2.148	
42	 1380-6653	 Review	of	Accounting	Studies		 40	 1.167	 1.935	
43	 0893-9454	 Review	of	Financial	Studies		 97	 3.532	 6.257	
44	 1532-9194	 Sloan	Management	Review		 58	 1.803	 1.988	
45	 0143-2095	 Strategic	Management	Journal		 166	 2.993	 5.929	

ISSN	 Top	Brazilian	Journals	EBAPE	

0034-7612	 Revista	de	Administração	Pública	–	RAP	

2178-938X	 Revista	de	Administração	de	Empresas	–	RAE	

1807-7692	 Brazilian	Administration	Review	–	BAR	

1982-7849	 Revista	de	Administração	Contemporânea	–	RAC	

Editoras	–	Ranking	of	Academic	Publishers	 Categoria	

Cambridge	University	Press	

Correspondente	à	categoria	
AC6	da	tabela	de	Artigos	
Científicos	ProPesquisa	

Harvard	University	Press	
Oxford	University	Press	
Princeton	University	Press	
University	of	Chicago	Press	



	

FORMULÁRIO	“AC”:	VÁLIDO	SOMENTE	PARA	ARTIGO	CIENTÍFICO	
ProPesquisa	

Programa	de	incentivo	à	Publicação	Acadêmica	
Formulário	de	solicitação	de	incentivo	à	publicação	acadêmica	

	



	 	



Figura	3	–	Formulário	de	solicitação	de	incentivo	à	publicação	acadêmica	

	
FORMULÁRIO	“L”:	VÁLIDO	SOMENTE	PARA	AUTORIA	DE	LIVRO	

ProPesquisa	
Programa	de	incentivo	à	Publicação	Acadêmica	

Formulário	de	solicitação	de	incentivo	à	publicação	acadêmica	
	

	 	



ANEXO	XVII	

	
Projetos	de	pesquisa	em	desenvolvimento	na	Escola	

	
Processo	

ProPesquisa	
Docente	 Título	do	Projeto	

PP120	 Alexandre	Faria	 Alternativas	em	gestão	estratégica:	o	caso	da	base	da	
pirâmide	em	economias	emergentes	

PP121	 Alketa	Peci	 Difusão	e	hibridismo	regulatório:	análise	das	trajetórias	
institucionais	da	regulação	no	contexto	latino-americano	

PP122	 Carlos	Pereira	 Gerenciando	o	preço	de	governar:	custos	de	governabilidade	
em	regimes	presidencialistas	e	parlamentaristas	

PP123	 Carmen	Migueles	 Gestão	de	excelência	em	segurança	e	meio	ambiente	

PP124	 Cesar	Zucco	Jr.	 Determinantes	da	aceitação	de	políticas	redistributivas	–	II	

PP125	 Daniela	Campello	 Voto	econômico	e	qualidade	da	democracia	na	América	Latina	

PP126	 Edson	Kenji	Kondo	 Explorando	a	intersecção	do	empreendedorismo	e	inovação	
na	promoção	da	sustentabilidade	

PP127	 Eduardo	B.	Andrade	 Crowdfunding	Behaviour	

PP128	 Fábio	Caldieraro	 A	perspective	on	the	modern	collection	coins	market:	a	
comparison	between	the	Brazilian	Casa	da	Moeda	and	The	
American	US	Mint	production,	distribution	and	pricing	models	

PP129	 Fátima	Bayma	de	Oliveira	 Liderança	empreendedoras	femininas:	um	estudo	em	
contexto	de	comunidades	na	região	portuária	do	Rio	de	
Janeiro	

PP130	 Fernando	G.	Tenório	 Gestão	social	e	cidadania:	o	controle	social	do	
desenvolvimento	regional	

PP131	 Filipe	Sobral	 Liderança	de	equipes	de	trabalho	nos	serviços	de	saúde	

PP132	 Hélio	Arthur	Reis	Irigaray	 Nucleação	de	rede	de	pesquisa	para	inovação	de	valor	e	
melhoria	da	produtividade	e	qualidade	na	administração	das	
operações	de	produção	e	serviços	

PP133	 Isabela	Vasconcelos	 Resiliência	organizacional	e	estratégia	empresarial:	uma	
revisão	teórica	e	um	levantamento	das	best	practices	–		Uma	
comparação	Brasil	e	França	

PP150	 Ishani	Aggarwal	 The	influence	of	team	inputs	on	team	processes	and	outcomes	

PP134	 Joaquim	Rubens	F.	Filho	 Práticas	de	remuneração	executiva	no	Brasil	



Processo	
ProPesquisa	

Docente	 Título	do	Projeto	

PP135	 José	Fajardo	 O	papel	das	experiências	passadas	próprias	e	dos	pais	nas	
decisões	econômicas	individuais	

PP136	 Kaizô	Beltrão	 Iniquidade	no	acesso	à	infraestrutura	básica	no	Brasil:	três	
décadas	de	PNAD	–	1981/2009	

PP137	 Lars	Norden	 Research	in	Banking	and	Finance	–	II	

PP138	 Luiz	Antonio	Joia	 Antecedentes	à	resistência	a	sistemas	de	informação	

PP139	 Marco	Túlio	Zanini	 Liderança	e	confiança	nas	organizações	de	ação	crítica	(Critical	
Action	Organizations)	

PP140	 Monica	Pinhanez	 Governança	industrial	descentralizada	no	setor	de	petróleo	e	
gás	brasileiro	–	II	

PP141	 Octavio	Amorim	Neto	 Semi-	presidentialism	and	civil-military		relations:	the	cases	of	
France	and	Portugal	

PP142	 Patrick	Behr	 Information	sharing,	access	to	small	business	finance	and	loan	
outcomes	

PP143	 Paulo	N.	Figueiredo	 Competitividade	industrial	no	Brasil:	fatores	influentes	e	ações	
de	políticas	públicas	–	Uma	análise	empírica	em	empresas	e	
setores	industriais	selecionados	–	II	

PP144	 Rafael	Goldszmidt	 Tomada	de	decisão	financeira	no	complexo	da	Maré	

PP145	 Ricardo	Lopes	Cardoso	 Informação	contábil:	nas	abordagens	macro,	meso	e	micro	

PP148	 Robert	Greg.	Michener	 Adoção,	implementação	e	cumprimento	às	leis	de	acesso	à	
informação	na	América	Latina	

PP146	 Roberto	Pimenta	 Mapeamento	das	empresas	estatais	no	setor	público	
brasileiro	

PP149	 Ronaldo	Couto	Parente	 When	entrepreneurs	are	part	of	the	plan:	CVC	as	strategic	tool	
in	innovation	management	

PP147	 Sônia	Fleury	 Implantação	do	projeto	piloto	do	Dicionário	Carioca	de	
Favelas	

	
	 	



ANEXO	XVIII	

	
Tiragem	da	Revista	de	Administração	Pública	e	CADERNOS	EBAPE	em	2015	

	

Tiragem	de	Periódicos	–	2015	

Títulos	 Volume/Nº/Mês	
Nº	

Páginas	
Nº	de	

Exemplares	
Periodicidade	

Revista	de	
Administração	
Pública	–	RAP	

Volume	49,	Nº	1,	Fevereiro/2015		 264	 700	

Bimestral	

Volume	49,	Nº	2,	Abril/2015		 277	 700	
Volume	49,	Nº	3,	Junho/2015		 268	 700	
Volume	49,	Nº	4,	Agosto/2015		 260	 500	
Volume	49,	Nº	5,	Outubro/2015		 264	 500	
Volume	49,	Nº	6,	Dezembro/2015		 267	 500	

Cadernos	EBAPE	

Volume	13,	Nº	1,	Janeiro/2015		 216	

On-line	 Trimestral	
Volume	13,	Nº	2,	Abril/2015		 192	
Volume	13,	Nº	3,	Julho/2015		 136	
Volume	13,	Edição	Especial,	Agosto/2015	 245	
Volume	13,	Nº	4,	Outubro/2015		 116	

	
	 	



ANEXO	XIX	

	
Instituições	conveniadas	e	parceiras	da	FGV/EBAPE	–	nacionais	e	internacionais		

	
Organizações	Conveniadas	

Associação	Brasileira	de	Editores	Científicos	–	ABEC	
Associação	Nacional	dos	Cursos	de	Graduação	em	Administração	–	ANGRAD	
Associação	Nacional	dos	Programas	de	Pós-Graduação	em	Administração	–	ANPAD	
The	Association	To	Advance	Collegiate	Schools	of	Business	–	AACSB	
Consejo	Latinoamericano	de	Escuelas	de	Administración	–	CLADEA	
European	Foundation	for	Management	Development	–	EFMD	
National	Association	of	School	of	Public	Affairs	and	Administration	–	NASPAA			

Empresas	Conveniadas	 Objeto	

Escola	do	Comando	e	Estado-
Maior	do	Exército	–	ECEME	

Implantação	de	projetos	voltados	ao	ensino,	à	produção	de	
pesquisas	científicas	e	tecnológicas	e	à	formação	de	recursos	
humanos	qualificados	na	área	de	Defesa	Nacional.	Encontra-se	
no	âmbito	do	Programa	de	Apoio	ao	Ensino	e	à	Pesquisa	
Científica	e	Tecnológica	em	Defesa	Nacional	–	Pró-Defesa.	

Universidad	de	Arte	y	Ciencias	
Sociales	–	ARCIS	

Coedição	de	livro.	

Fundação	Coordenação	de	
Aperfeiçoamento	de	Pessoal	de	
Nível	Superior	–	CAPES	(PROSUP)	

Concessão	de	bolsas	de	estudo	no	País,	para	execução	do	
Programa	de	Suporte	à	Pós-Graduação	de	Instituições	de	Ensino	
Particulares	(PROSUP).	

Coca-Cola	Brasil	 Cooperação	estratégica	e	capacitação	profissional.	

L’Oreal	 Cooperação	estratégica	e	capacitação	profissional.	

	
	 	



	
Instituição	de	Ensino	Conveniada	 País	 Local	 Tipo	 Status	 Certificações	/	Acreditações	

University	of	Cape	Town,	Graduate	
School	of	Business	

África	do	
Sul	

Cidade	do	Cabo	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

AACSB	

EBS	Business	School	 Alemanha	 Wiesbaden	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

EFMD-	EQUIS	Accredited	

Frankfurt	School	of	Finance	and	
Management	

Alemanha	 -	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

FIBAA,	AACSB,	EQUIS	

Julius	Maximilian	University	of	
Wuerzburg	

Alemanha	 Wuerzburg	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

-	

Pforzheim	University	 Alemanha	 Pforzheim	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

Nibes	/	Cumulus	/EFMD	EQUIS	
/AACSB	/	CEEMAN	

Universidad	de	San	Andres	 Argentina	 Buenos	Aires	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

Ministerio	de	Educación,	Ciencia	y	
Tecnología	(Comisión	Nacional	de	
Evaluación	y	Acreditación	
Universitaria)	

UTDT	–	Universidad	Torcuato	di	Tella	 Argentina	 Buenos	Aires	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

PIM	

Universidad	Nacional	de	Quilmes	 Argentina	 Quilmes	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

Ministerio	de	Educación,	Ciencia	y	
Tecnología	(Comisión	Nacional	de	
Evaluación	y	Acreditación	
Universitaria)	



Instituição	de	Ensino	Conveniada	 País	 Local	 Tipo	 Status	 Certificações	/	Acreditações	

W.	U.	Vienna	University	of	Economics	
and	Business	

Áustria	 Viena	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

PIM	

McGill	University,	Desautels	Faculty	of	
Management	

Canadá	 Montreal	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

“Membership	in	the	Association	of	
Universities	and	Colleges	of	
Canada,	coupled	with	the	
University's	provincial	government	
charter,	is	generally	deemed	the	
equivalent	to	accreditation	status	
in	Canada."	

Universidad	Del	Rosario	 Colômbia	 Bogotá	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

-	

Copenhagen	Business	School	 Dinamarca	 Copenhague	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

EFMD	EQUIS	–	The	European	
Quality	Improvement	System	/	
PIM-Partneship	in	International	
Management	/	CEMS	MIM	–	CEMS	
Master's	IN	International	
Management	/	Accredited	by	
Association	of	MBAs	

IE	Business	School	 Espanha	 Madri	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

Accreditation	by	Association	of	
MBA'S	/	AACSB	/	EFMD	–	EQUIS	

Cornell	University,	Samuel	Curtis	
Johnson	Graduate	School	of	

EUA	 Ithaca	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

PIM	



Instituição	de	Ensino	Conveniada	 País	 Local	 Tipo	 Status	 Certificações	/	Acreditações	

Management	

Darla	Moore	School	of	Business,	
University	of	South	Carolina	

EUA	 South	Carolina	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

AACSB	

Emory	University,	Goizueta	Business	
School	–	Graduação	/	Mestrado	

EUA	 Atlanta	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

PIM,	LEED-certified	(Leadership	in	
Energy	and	Environmental	Design)	

Florida	International	University		 EUA	 Miami/FL	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

AACSB	

Purdue	University,	Krannert	School	of	
Management	

EUA	 West	Lafayette	 		 Temporariamente	Indisponível	 AACSB	&	EQUIS	

Rice	University,	James	A.	Baker	III	
Institute	for	Public	Policy	

EUA	 Houston	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

-	

Rutgers,	The	State	University	of	New	
Jersey	

EUA	 Camden	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

AACSB	/	Middle	States	Commission	
on	Higher	Education	(MSCHE)	/	
ABA	/	Council	on	the	Section	of	
Legal	Education	and	Admissions	to	
the	Bar	/	Commission	on	
Accreditation	in	Education	/	
National	Association	of	Schools	of	
Public	Affairs		/	Association	of	
American	Universities	(AAU);	
Association	of	Public	and	Land-
Grant	Universities	(APLU);	Oak	



Instituição	de	Ensino	Conveniada	 País	 Local	 Tipo	 Status	 Certificações	/	Acreditações	

Ridge	Associated	Universities	
(ORAU)and	Administration;	
Planning	Accreditation	Board	
(PAB);	Teacher	Accreditation	
Council	

EM	Strasbourg	Business	School		 França	 Estrasburgo	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

Ministère	de	l'Enseignement	
supérieur	et	de	la	Recherche,	
France	/LERU	-	League	of	European	
Research	Universities	/	EUCOR	

Audencia	Nantes	School	of	
Management	

França	 Nantes	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

EFMD	–	EQUIS	/	AACSB	/	
Accreditation	by	Association	of	
MBA'S	

EDHEC	Business	School	 França	 Lille	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

AMBA,	AACSB,	EQUIS	

ESIEE	Management	 França	 Paris	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

EFMD	–	EQUIS	Accredited	/	AACSB	
/	CGE	–	Conference	Des	Grandes	
Ecoles	/	HRK	–	
Hochschulrektorenkonferez	/	ABS	–	
Association	of	Business	Schools	/	
VPH	–	Verband	der	Privaten	
Hochschulen	/	Accredited	by		
Association	of	MBAs	



Instituição	de	Ensino	Conveniada	 País	 Local	 Tipo	 Status	 Certificações	/	Acreditações	

ESSEC	Business	School	 França	 Paris	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

EFMD	–	EQUIS	Accredited	/	AACSB	
/	CCI	–	Chambre	de	Commerce	et	
d'	industrie	

ESC	Rennes	School	of	Business	 França	 Rennes	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

EFMD	–	EPAS	Accredited	/	AACSB	/	
La	Conférence	des	Grandes	Écoles	
(CGE)	L'ESC	/	EFMD	–	Europeand	
Foundation		for	Management	
Development	/	Chambre	de	
Commerce	ET	D'	Industrie	de	
RENNES	

European	School	of	Management	–	
ESCP	–	EAP	

França	 Paris	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

-	

Sciences	Po	Paris	 França	 Paris	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

-	

Sciences	Po	Lille	 França	 Lille	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

-	

Université	Paris	Dauphine	 França	 Paris	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

Fondation	Dauphine	/	EFMD	EQUIS	
Accredited	/	Ministère	de	
l'Enseignement	supérieur	et	de	la	
Recherche,	France	/	Memberships	
–	European	University	Association	
(EUA)	



Instituição	de	Ensino	Conveniada	 País	 Local	 Tipo	 Status	 Certificações	/	Acreditações	

Tilburg	University	 Holanda	 Tilburg	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

RICS,	AACSB,	CFA,	NVAO	

Universiteit	Van	Amsterdam	 Holanda	 Amsterdã	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

NVAO	(Accreditation	Organisation	
of	the	Netherlands	and	Flanders)	/	
EFMD	-	EQUIS	Accredited	

CEU	Business	School	 Hungria	 Budapeste	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

AMBA	

Indian	Institute	of	Management		 Índia	 Calcutá	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

Somente	Certificação	pela	EQUIS	
nas	escolas:	AHMEDABAD	e	
Bangalore	

Tel	Aviv	University,	The	Leon	Recanati	
Graduate	School	of	Business	
Administration	

Israel	 Tel	Aviv	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

PIM	&	AACSB	

LUISS	Guido	Carli	 Itália	 Roma	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

EQUIS	

Università	Commerciale	Luigi	Bocconi	 Itália	 Milão	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

PIM,	AACSB/EQUIS-EFMD/AMBA	
accredited	

Hiroshima	University	of	Economics	 Japão	 Hiroshima	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

-	

ITAM	Instituto	Tecnológico	Autónomo	
de	México	

México	 -	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

PIM	"All	the	programs	taught	at	
ITAM	are	registered	with	and	



Instituição	de	Ensino	Conveniada	 País	 Local	 Tipo	 Status	 Certificações	/	Acreditações	

accredited	by	the	Secretaría	de	
Educación	Pública	(SEP)	[Ministry	
of	Public	Education]	(REVOE)"	

ITESM	–	Tecnológico	de	Monterrey	 México	 Monterrey	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

EFMD	EQUIS	Accredited	/	
Secretaría	de	Educación	Pública	/	
AACSB	/	Southern	Association	of	
Colleges	and	Schools,	Mexico	
National	Council	for	Science	and	
Technology,	Accrediting	Board	for	
Engineering	and	Technology	(ABET)	

BI	Norwegian	Business	School	 Noruega	 Oslo	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

EFMD	EQUIS	Accredited	

Universidad	ESAN	 Peru	 Lima	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

PIM	AMBA,	AACSB	

SGH	Warsaw	School	of	Economics	 Polônia	 Varsóvia	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

PKA,	CEEMAN,	ACCA,	ECA	

ISCTE	–	IUL	Instituto	Universitário	de	
Lisboa	

Portugal	 Lisboa	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

Accredited	by	Association	of	MBAs	
/	EABIS	–	European	Academy	of	
Business	in	Society	/	EDAMBA	–		
European	Doctoral	Programmes	
Association	in	Management	and	
Business	Administration	(EDAMBA)	



Instituição	de	Ensino	Conveniada	 País	 Local	 Tipo	 Status	 Certificações	/	Acreditações	

Instituto	Superior	de	Economia	e	
Gestão	–	ISEG	

Portugal	 Lisboa	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

-	

Universidade	de	Coimbra	 Portugal	 Coimbra	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

Ministério	da	Educação,	Portugal	/	
European	University	Association	
(EUA);	Coimbra	Group;	Utrecht	
Network	

Universidade	Católica	Portuguesa		–	
Católica	Lisbon	School	of	Business	and	
Economics	

Portugal	 Lisboa	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

AACSB,	EQUIS,	AMBA	

Lancaster	University	Management	
School	

Reino	
Unido	

-	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

AACSB/EQUIS-EFMD/AMBA	
accredited	

University	of	Bristol	 Reino	
Unido	

Bristol	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

-	

IDHEAP	The	Swiss	Graduate	School	of	
Public	Administration	

Suíça	 Lausanne	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

OAQ	–	Accredited	in	Switzerland	

Universitat	St.Gallen	 Suíça	 -	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

EFMD	e	AACSB.	

ZHAW	School	of	Management	and	
Law		

Suíça	 Winterthur	 Intercâmbio	 Ativo	–	contempla	
intercâmbio	

-	
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ANEXO	XXI	
	

Atribuições	dos	órgãos	colegiados	e	de	apoio	da	FGV/EBAPE	
	

A	Congregação	é	o	órgão	normativo,	consultivo	e	deliberativo	superior	da	Escola	em	matéria	
didático-pedagógica	sendo	constituída:	

I	-	pelo	Diretor,	seu	Presidente;	
II	-	pelo	Vice-Diretor;	
III	-	pelo	Chefe	e	Chefe	Adjunto	do	Centro	de	Formação	Acadêmica	e	Pesquisa;	
IV	-	pelo	Chefe	e	Chefe	Adjunto	do	Centro	de	Graduação;	
V	 -	 pelos	professores	 titulares,	 professores	 adjuntos	e	professores	 assistentes	em	

regime	de	tempo	integral,	em	efetivo	exercício	na	Escola;	
VI	-	por	1	(um)	representante	dos	professores	extracarreira,	eleito	por	seus	pares;	
VII	 -	por	2	(dois)	representantes	do	corpo	discente,	sendo	1	(um)	do	programa	de	

pós-graduação	e	1	(um)	da	graduação,	eleitos	por	seus	pares;	
VIII	-	por	1	(um)	representante	do	corpo	técnico-administrativo	da	Escola	eleito	por	

seus	pares;	
IX	 -	 por	 1	 (um)	 representante	 da	 Fundação	 Getulio	 Vargas,	 indicado	 pela	

Presidência	da	FGV.	
	
O	representante	da	Mantenedora	tem	mandato	de	1	 (um)	ano,	permitida	a	 recondução.	 	Os	
representantes	do	corpo	discente,	técnico-administrativo	e	dos	professores	extracarreira	serão	
eleitos	por	seus	pares,	para	mandato	de	1	(um)	ano,	permitida	a	recondução.	
	
A	Congregação	é	presidida	pelo	Diretor,	na	ausência	deste,	pelo	Vice-Diretor	e,	na	ausência	de	
ambos,	pelo	substituto	expressamente	designado	pelo	Diretor	da	Escola.	
	
As	reuniões	da	Congregação	só	têm	validade	com	a	presença	do	Diretor	ou	de	seu	substituto	
legal,	salvo	as	exceções	previstas	neste	Regimento.		
	
As	reuniões	ocorrem	ordinariamente,	uma	vez	por	semestre	letivo,	por	convocação	do	Diretor,	
com	 antecedência	 mínima	 de	 48	 (quarenta	 e	 oito)	 horas	 e	 com	 indicação	 da	 agenda	 ou	
extraordinariamente,	 mediante	 convocação	 do	 Diretor,	 por	 iniciativa	 deste	 ou	 de	 1/3	 (um	
terço)	dos	membros,	sempre	com	indicação	do	motivo	da	reunião	e	com	antecedência	mínima	
de	72	(setenta	e	duas)	horas.	
	 	
São	atribuições	da	Congregação:	

I	 -	 manifestar-se	 sobre	 a	 criação,	 regulamentação,	 organização,	 modificação,	
suspensão	 ou	 extinção	 de	 cursos	 de	 graduação,	 pós-graduação	 e	 sequenciais,	 suas	
vagas,	planos	curriculares	e	questões	sobre	sua	aplicabilidade,	na	forma	da	lei;	
II	 -	 manifestar-se	 sobre	 o	 desempenho	 da	 Escola,	 bem	 como	 discutir	 diretrizes	 e	
normas	sobre	o	assunto;	
	III	-	decidir	quanto	à	concessão	de	títulos	honoríficos	por	proposta	de,	pelo	menos,	
2/3	(dois	terços)	de	seus	membros;	



IV	 -	deliberar	 sobre	os	casos	omissos	no	Regimento,	de	acordo	com	a	competência	
que	lhe	é	atribuída.	
	

A	 Diretoria,	 exercida	 pelo	 Diretor	 e	 pelo	 Vice-Diretor,	 é	 o	 órgão	 de	 superintendência,	
administração,	coordenação	e	fiscalização	executiva	das	atividades	da	EBAPE.	
	
O	Diretor	da	Escola	é	designado	pelo	Presidente	da	FGV,	conforme	definido	em	seu	Estatuto	e	
tem	mandato	de	3	(três)	anos,	permitida	a	recondução.	
		
O	Diretor	da	Escola,	em	suas	ausências	ou	 impedimentos,	 será	substituído	pelo	Vice-Diretor.	
Na	 ausência	 ou	 impedimento	 simultâneo	 do	 Diretor	 e	 do	 Vice-Diretor,	 o	 substituto	 será	
designado	pelo	Presidente	da	FGV.	
	
O	 Vice-Diretor	 é	 designado	 pelo	 Presidente	 da	 FGV,	 conforme	 definido	 em	 seu	 Estatuto	 e	
também	possui	mandato	de	3	(três)	anos,	permitida	a	recondução.	
	
Compete	ao	Diretor:	

I	-	supervisionar,	superintender,	dirigir	e	coordenar	todas	as	atividades	da	EBAPE;	
II	 -	 representar	 a	 Escola	 em	 atos	 públicos	 e	 perante	 outras	 instituições	 públicas	 e	
particulares;	
III	 -	 convocar	 e	 presidir	 as	 reuniões	 da	 Congregação,	 do	 Conselho	 Consultivo	 e	 do	
Conselho	Técnico-Acadêmico;	
IV	-	executar	as	decisões	e	recomendações	da	Congregação	e	dos	Conselhos	em	suas	
respectivas	competências;	
V	-	representar	a	Escola	junto	aos	órgãos	colegiados	da	FGV;	
VI	-	elaborar	e	submeter	à	apreciação	dos	órgãos	colegiados	competentes	propostas	
de	resoluções	ou	de	alterações	das	normas	em	vigor;	
VII	-	submeter	à	apreciação	da	Congregação	o	plano	anual	de	trabalho;	
VIII	-	promover	intercâmbio	com	instituições	educacionais	do	país	e	do	exterior;	
IX	 -	 apresentar	 à	 Congregação	 e	 à	 Direção	 Superior	 da	 FGV	 relatórios	 sobre	 as	
atividades	da	Escola;	
X	-	conferir	graus,	títulos	e	certificados	acadêmicos;	
XI	-	aplicar	ou	propor	as	premiações,	recompensas	e	penalidades	de	sua	alçada;	
XII	 -	 designar	 professores,	 pesquisadores,	 técnicos	 e	 pessoal	 administrativo	 para	
integrarem	 coordenações	 e	 comissões	 especiais,	 respeitadas	 as	 condições	
estabelecidas	neste	Regimento;	
XIII	 -	 encaminhar	 aos	 órgãos	 competentes	 da	 EBAPE	 recursos	 de	 professores,	
funcionários	e	alunos;	
XIV	-	constituir	Comissão	Própria	de	Avaliação	–	CPA,	responsável	pela	condução	do	
processo	 de	 avaliação	 institucional,	 que	 atenda	 aos	 requisitos	 estabelecidos	 pela	
legislação	vigente;	
XV	-	designar	comissões	para	proceder	aos	processos	disciplinares;	
XVI	-	zelar	pela	manutenção	da	ordem	e	disciplina	no	âmbito	da	EBAPE,	respondendo	
por	abuso	ou	omissão;	



XVII	-	coordenar	e	propor	o	orçamento	à	Direção	Superior	da	FGV	e	responsabilizar-
se	pela	sua	execução;	
XVIII	 -	propor	ao	Presidente	da	FGV	a	admissão,	a	dispensa,	a	promoção	e	o	acesso	
de	professores,	pesquisadores	e	pessoal	técnico-administrativo;	
XIX	 -	 indicar	 os	 membros	 do	 corpo	 docente	 que	 representarão	 a	 Escola	 em	
congressos,	 conferências	 e	 reuniões	 equivalentes,	 no	 país	 e	 no	 exterior,	 ad	
referendum	da	FGV,	nos	casos	em	que	as	normas	desta	última	o	exijam;	
XX	 -	 decidir	 os	 casos	 de	 natureza	 urgente	 ou	 que	 impliquem	 matéria	 omissa	 ou	
duvidosa,	neste	Regimento,	ad	referendum	da	Congregação;	
XXI	 -	 criar	 e	 extinguir	 assessorias	 específicas,	 bem	 como	 nomear	 e	 dispensar	 os	
ocupantes	destes	cargos;	
XXII	 -	 cumprir	 e	 fazer	 cumprir	 as	 disposições	 deste	 Regimento	 e	 da	 legislação	 em	
vigor.	

	 	
O	 Conselho	 Consultivo	 é	 órgão	 de	 assessoramento	 à	 Diretoria	 da	 Escola	 na	 formulação	 de	
diretrizes,	na	análise	e	avaliação	dos	 resultados	obtidos,	bem	como	no	desenvolvimento	das	
relações	externas	da	EBAPE.	
	
É	constituído	pelo	Diretor	da	Escola,	que	o	presidirá,	e	pelos	seguintes	membros:	

I	 -	 5	 (cinco)	 representantes	 de	 entidades	 públicas	 ou	 privadas,	 indicados	 pela	
Congregação;	
II	 -	1	(um)	representante	da	Congregação	da	Escola,	por	ela	 indicado,	que	será	o	
secretário	executivo	do	Conselho;	
III	-	1	(um)	representante	da	mantenedora,	indicado	pelo	Presidente	da	FGV;	
IV	-	1	(um)	ex-aluno	da	EBAPE,	por	indicação	da	Congregação.	

	
A	 função	 de	 Conselheiro	 não	 é	 remunerada	 e	 o	 mandato	 é	 de	 1	 (um)	 ano,	 permitida	 a	
recondução.		
	
O	 Conselho	 Consultivo	 reunir-se-á	 ordinariamente,	 1	 (uma)	 vez	 por	 ano,	 com	 indicação	 da	
agenda	 ou	 extraordinariamente,	 sempre	 que	 convocado	 pelo	 Diretor	 da	 Escola,	 com	
antecedência	mínima	de	72	(setenta	e	duas)	horas	e	com	indicação	do	motivo	da	reunião.	
	
São	atribuições	do	Conselho	Consultivo:	

I	-	assessorar	a	Diretoria	na	formulação,	análise	e	avaliação	de	seus	programas	e	
no	relacionamento	externo	da	Escola;	
II	-	promover,	dentro	do	plano	geral	da	FGV	de	captação	de	recursos,	campanhas	
financeiras	destinadas	a	levantar	fundos	especiais,	acompanhando	sua	aplicação;	
III	-	opinar	sobre	o	plano	anual	de	trabalho;	
IV	-	sugerir	programas	relacionados	com	os	interesses	e	atividades	da	Escola;	
V	-	emitir	parecer,	quando	solicitado,	acerca	de	assuntos	de	interesse	da	Escola.	
	

O	 Conselho	 Técnico-Acadêmico	 é	 a	 primeira	 instância	 decisória	 em	 assuntos	 de	 ensino,	
pesquisa	e	extensão.	



O	 Conselho	 Técnico-Acadêmico	 poderá	 ser	 assessorado	 por	 Comitês	 para	 deliberar	 sobre	
assuntos	 específicos,	 entre	 outros:	 desenvolvimento	 curricular,	 avaliação	 de	 desempenho,	
políticas	de	pesquisas	e	publicações.	
	
É	constituído:	

I	-	pelo	Diretor,	seu	Presidente;	
II	-	pelo	Vice-Diretor;	
III	-	pelo	Chefe	e	Chefe	Adjunto	do	Centro	de	Formação	Acadêmica	e	Pesquisa;	
IV	-	pelo	Chefe	e	Chefe	Adjunto	do	Centro	de	Graduação;	

	
O	Conselho	Técnico-Acadêmico	é	presidido	pelo	Diretor;	na	ausência	deste,	pelo	Vice-Diretor	
e,	na	ausência	de	ambos,	pelo	Chefe	do	Centro	de	Formação	Acadêmica	e	Pesquisa.	
	
As	 reuniões	 ocorrem	 ordinariamente,	 uma	 vez	 por	 semestre,	 convocado	 pelo	 Diretor,	 com	
antecedência	de	48	 (quarenta	 e	oito)	 horas	 e	 indicação	da	 agenda;	 ou	extraordinariamente,	
mediante	 convocação	 do	 Diretor	 ou	 de	 1/3	 (um	 terço)	 de	 seus	 membros,	 sempre	 com	
indicação	do	motivo	da	reunião.	
	
A	 primeira	 convocação	 ocorre	 com	 a	 presença	 da	 maioria	 de	 seus	 membros,	 e	 a	 segunda	
convocação,	com	qualquer	número,	decidindo	sempre	pela	maioria	dos	presentes.	
	
São	atribuições	do	Conselho	Técnico-Acadêmico:	

I	-	articular	e	integrar	as	atividades	da	Escola;	
II-	opinar	sobre	normas,	regulamentos	e	questões	administrativas	necessárias	ao	
funcionamento	da	Escola;	
III	 -	 deliberar	 sobre	 a	 constituição	 dos	 Comitês,	 referidos	 no	 artigo	 22,	 por	
proposta	do	Diretor;	
IV	 -	 aprovar	 o	 calendário	 acadêmico	 anual	 e	 o	 horário	 de	 funcionamento	 dos	
cursos	da	EBAPE;	
V	 -	 fixar	 normas	 gerais	 e	 complementares	 às	 deste	 Regimento,	 em	 particular	
sobre	 processo	 seletivo	 de	 ingresso	 aos	 cursos	 de	 graduação	 e	 pós-graduação,	
currículos,	 planos	 de	 ensino,	 programas	 de	 pesquisa	 e	 extensão,	 matrículas,	
transferências,	adaptações,	aproveitamento	de	estudos,	avaliação	acadêmica	e	de	
curso,	 planos	 de	 estudos	 especiais,	 e	 outros	 que	 se	 incluam	no	 âmbito	 de	 suas	
competências;	
VI	 -	 deliberar	 sobre	 a	 ocupação	 do	 espaço	 físico	 e,	 no	 caso	 de	 necessidade	 de	
reformas,	 propor	 sua	 execução,	 de	 acordo	 com	 os	 referenciais	 de	 qualidade	
estabelecidos	 para	 o	 ensino	 superior	 e	 proposta	 orçamentária	 submetida	 à	
Presidência	da	FGV;	
VII	-	deliberar	sobre	parcerias	institucionais,	de	acordo	com	as	diretrizes	adotadas	
pela	FGV;	
VIII	-	aprovar	critérios	para	avaliação	de	desempenho	do	corpo	docente;	
IX	 -	 examinar	 os	 pedidos	 de	mudança	 de	 regime	 de	 trabalho	 dos	 professores	 a	
serem	submetidos	à	FGV;	



X	-	opinar	sobre	planos	estratégicos,	planos	de	trabalho	e	proposta	do	orçamento	
anual;	
XI	-	formular	diretrizes	para	os	programas	de	ensino	da	Escola,	em	conformidade	
com	a	legislação	vigente;	
XII	 -	 exercer	 as	 demais	 atribuições	 que	 lhe	 forem	 previstas	 em	 lei	 e	 neste	
Regimento.	
	

O	Centro	é	a	unidade	básica	de	estrutura	da	Escola.	São	Centros	da	EBAPE:	
I	-	Centro	de	Formação	Acadêmica	e	Pesquisa;	
II	-	Centro	de	Graduação.	

	
Cada	Centro	será	chefiado	por	um	docente	escolhido	pelo	Diretor,	entre	professores	de	tempo	
integral,	 em	 efetivo	 exercício	 na	 Escola,	 para	 mandato	 de	 2	 (dois)	 anos,	 permitida	 a	
recondução.	
	
Os	Chefes	dos	Centros	de	Formação	Acadêmica	e	Pesquisa	e	de	Graduação	serão	substituídos,	
em	suas	ausências	e	impedimentos	pelos	respectivos	Chefes	Adjuntos.	
	
Os	 Chefes	 Adjuntos	 dos	 Centros	 de	 Formação	 Acadêmica	 e	 Pesquisa	 e	 de	 Graduação	 serão	
indicados	 pelos	 respectivos	 Chefes	 dos	 Centros	 e	 nomeados	 pelo	 Diretor	 da	 Escola,	 para	
mandato	de	2	(dois)	anos,	permitida	a	recondução.	
	
São	atribuições	comuns	aos	Centros:	

I	 -	 promover	 a	 execução	 das	 decisões	 emanadas	 do	 Diretor	 e	 dos	 órgãos	
deliberativos	da	Escola;	
II	-	elaborar	e	administrar	os	programas	anuais	de	trabalho	respectivos;	
III	-	elaborar	os	relatórios	de	atividades	na	periodicidade	definida	pelo	Diretor	da	
Escola;	
IV	 -	 propiciar	 o	 envolvimento	 dos	 alunos,	 sempre	 que	 possível,	 em	 projetos	 e	
atividades	da	Escola;	
V	-	criar	condições	indispensáveis	para	que	haja	integração	entre	ensino,	pesquisa	
e	extensão;	
VI	 -	 propor	 ao	 Diretor	 a	 contratação	 de	 técnicos,	 pesquisadores	 e	 professores	
colaboradores	para	atuarem	em	projetos	da	Escola;	
VII	-	fixar	ou	propor,	quando	for	o	caso,	diretrizes	para	o	exercício	das	atividades	
de	ensino,	pesquisa	e	extensão;	
VIII	-	examinar	e	submeter	preliminarmente	ao	Diretor:		
a)	projetos	de	ensino,	pesquisa	e	extensão;	
b)	nomes	de	docentes,	pesquisadores	e	técnicos	que	participarão	dos	diferentes	
projetos;	
c)	 nomes	 de	 integrantes	 da	 comissão	 para	 seleção	 de	 candidatos	 a	 cursos	
promovidos	pela	EBAPE;	
IX	-	supervisionar	e	apoiar,	técnica	e	academicamente,	as	atividades	e	os	projetos	
sob	sua	responsabilidade.	



Os	 Colegiados	 dos	 Centros	 reúnem-se	 ordinariamente,	 1	 (uma)	 vez	 por	 semestre,	 por	
convocação	do	Chefe	 do	Centro,	 com	antecedência	mínima	de	 48	 (quarenta	 e	 oito)	 horas	 e	
com	indicação	da	agenda;	e	extraordinariamente,	por	convocação	do	Chefe	do	Centro,	ou	de	
1/3	(um	terço)	de	seus	membros,	sempre	com	indicação	da	agenda	da	reunião.	
	
O	 Colegiado	 do	 Centro	 de	 Formação	 Acadêmica	 e	 Pesquisa	 é	 constituído	 por	 todos	 os	
pesquisadores	e	professores	de	carreira,	com	titulação	de	mestrado	ou	doutorado,	que	atuam	
nos	programas	de	pós-graduação	da	Escola	e	por	1	(um)	representante	do	corpo	discente	dos	
cursos	de	pós-graduação	stricto	sensu.	
	
Professores	 visitantes	 vinculados	 aos	 programas	 de	 formação	 acadêmica	 integrarão	 o	
Colegiado	do	Centro	de	Formação	Acadêmica	e	Pesquisa,	sem	direito	a	voto	no	Colegiado.	
	
O	 representante	do	corpo	discente	deve	 ser	aluno	de	cursos	de	doutorado	ou	de	mestrado,	
indicado	por	seus	pares	para	mandato	de	1	(um)	ano,	permitida	a	recondução.	
	
Cabe	ao	Colegiado	do	Centro	de	Formação	Acadêmica	e	Pesquisa	a	articulação	das	ações	de	
pesquisa	 e	 ensino	 voltadas	 para	 a	 sistematização	 e	 para	 a	 produção	 do	 conhecimento	
científico	e	formação	acadêmica.	
	
O	Colegiado	do	Centro	de	Formação	Acadêmica	e	Pesquisa	reúne-se	ordinariamente,	1	(uma)	
vez	 por	 semestre,	 por	 convocação	 do	 Chefe	 do	 Centro,	 seu	 Presidente,	 com	 antecedência	
mínima	de	48	(quarenta	e	oito)	horas	e	com	indicação	da	agenda;	e	extraordinariamente,	por	
convocação	 do	 Chefe	 do	 Centro,	 ou	 de	 1/3	 (um	 terço)	 de	 seus	 membros,	 sempre	 com	
indicação	da	agenda	da	reunião.	
	
Caberá	ao	Colegiado	do	Centro	de	Formação	Acadêmica	e	Pesquisa:	

a)	apreciar	os	currículos	e	os	programas	dos	cursos	de	pós-graduação	stricto	sensu;	
b)	propor	diretrizes	para	a	realização,	divulgação	e	publicação	de	estudos	e	pesquisas	
voltadas	para	a	produção	científica	e	formação	acadêmica	na	Escola.	
	

O	 Centro	 de	 Formação	 Acadêmica	 e	 Pesquisa	 –	 CFAP	 é	 o	 órgão	 de	 administração,	
coordenação	e	fiscalização	executiva	das	atividades	de	formação	acadêmica	em	cursos	de	pós-
graduação	stricto	sensu	e	da	pesquisa	na	EBAPE.	
	
Compete	ao	Chefe	do	Centro	de	Formação	Acadêmica	e	Pesquisa:	

I	 -	 convocar	 e	 presidir	 as	 reuniões	 do	 Colegiado	 do	 Centro	 de	 Formação	
Acadêmica	e	Pesquisa;	
II	 -	 representar	 o	 Centro	 de	 Formação	 Acadêmica	 e	 Pesquisa	 perante	 as	
autoridades	e	órgãos	da	EBAPE;	
III	 -	 elaborar	o	horário	acadêmico	dos	 cursos	e	 fornecer	à	Diretoria	os	 subsídios	
para	a	organização	do	Calendário	Acadêmico;	
IV	 -	 orientar,	 coordenar	 e	 supervisionar	 as	 atividades	 do	 Centro	 de	 Formação	
Acadêmica	e	Pesquisa;	



V	-	fiscalizar	a	observância	do	regime	acadêmico	e	o	cumprimento	dos	programas	
e	 planos	 de	 ensino,	 pesquisa	 e	 extensão,	 bem	 como	 a	 execução	 dos	 demais	
projetos	do	Centro	de	Formação	Acadêmica	e	Pesquisa;	
VI	 -	 exercer	o	poder	disciplinar	no	 âmbito	do	Centro	de	 Formação	Acadêmica	e	
Pesquisa;	
VII	 -	executar	e	 fazer	executar	as	decisões	do	Colegiado	do	Centro	de	Formação	
Acadêmica	e	Pesquisa	e	as	normas	dos	demais	órgãos	da	EBAPE;		
VIII	 -	exercer	as	demais	atribuições	previstas	neste	Regimento	e	aquelas	que	 lhe	
forem	atribuídas	pelo	Diretor	e	demais	órgãos	da	EBAPE.	
	

O	Colegiado	do	Centro	de	Graduação	é	constituído	por	 todos	os	professores	que	ministrem	
disciplinas	do	currículo	do	curso	de	graduação	e	por	1	(um)	representante	do	corpo	discente.	
	
O	 representante	do	corpo	discente	deve	 ser	aluno	de	curso	de	graduação	 indicado	por	 seus	
pares	para	mandato	de	1	(um)	ano,	permitida	a	recondução.	
	
São	atribuições	do	Colegiado	do	Centro	de	Graduação:	

I	-	fixar	o	perfil	do	curso	e	as	diretrizes	gerais	das	disciplinas,	com	suas	ementas	e	
respectivos	programas;	
II	-	elaborar	o	currículo	do	curso	e	suas	alterações	com	a	indicação	das	disciplinas	
e	respectiva	carga	horária,	de	acordo	com	as	diretrizes	curriculares	emanadas	do	
Poder	Público;	
III	 -	 planejar,	 orientar	 e	 acompanhar	 o	 ensino	 das	 disciplinas	 que	 compõem	 o	
currículo	do	curso;	
IV	 -	 propor	 diretrizes	 para	 a	 elaboração	 de	 pesquisas	 associadas	 ao	 ensino	 de	
graduação;	
V	 -	 promover	 a	 avaliação	 do	 curso,	 em	 articulação	 com	 a	 Comissão	 Própria	 de	
Avaliação	–	CPA;	
VI	-	colaborar	com	os	demais	órgãos	acadêmicos	no	âmbito	de	sua	atuação;	
VII	 -	 definir	 o	 Núcleo	 Docente	 Estruturante	 do	 curso,	 de	 acordo	 com	 as	
disposições	 legais	 vigentes,	 submetendo-o	 à	 aprovação	 do	 Conselho	 Técnico-
Acadêmico;	
VIII	 -	 propor	 ações	 que	 visem	 à	 integração	 dos	 cursos	 de	 graduação	 e	 de	 pós-
graduação;		
IX	 -	 exercer	 outras	 atribuições	de	 sua	 competência	ou	que	 lhe	 forem	delegadas	
pelos	demais	órgãos	colegiados.	
	

O	 Centro	 de	 Graduação	 –	 CEGRAD	 é	 o	 órgão	 de	 administração,	 coordenação	 e	 fiscalização	
executiva	das	atividades	dos	cursos	de	graduação	da	EBAPE.	
	
Compete	ao	Chefe	do	Centro	de	Graduação:	

I	 -	 convocar	 e	 presidir	 as	 reuniões	 do	 Colegiado	 do	 Centro	 de	 Graduação	 e	 do	
Núcleo	Docente	Estruturante;	
II	-	representar	o	Centro	de	Graduação;		



III	-	elaborar	o	horário	acadêmico	do	curso	e	fornecer	à	Diretoria	os	subsídios	para	
a	organização	do	Calendário	Acadêmico;	
IV	-	orientar,	coordenar	e	supervisionar	as	atividades	do	Centro	de	Graduação;	
V	-	desenvolver	a	formação	profissional	dos	alunos,	promovendo	sua	participação	
em	 programas	 de	 estágio	 e	 atividades	 complementares,	 conforme	 legislação	
vigente;	
VI	-	fiscalizar	a	observância	do	regime	acadêmico	e	o	cumprimento	dos	programas	
e	 planos	 de	 ensino,	 bem	 como	 a	 execução	 dos	 demais	 projetos	 do	 Centro	 de	
Graduação;	
VII	 -	decidir	e	homologar	aproveitamento	de	estudos	e	propostas	de	adaptações	
de	curso;	
VIII	-	exercer	o	poder	disciplinar	no	âmbito	do	Centro	de	Graduação;	
IX	-	executar	e	fazer	executar	as	decisões	do	Colegiado	do	Centro	de	Graduação	e	
as	normas	dos	demais	órgãos	da	EBAPE;		
X	 -	 exercer	 as	 demais	 atribuições	 previstas	 neste	 Regimento	 e	 aquelas	 que	 lhe	
forem	atribuídas	pelo	Diretor	e	demais	órgãos	da	EBAPE.	
	

O	Núcleo	Docente	Estruturante	–	NDE	é	um	órgão	consultivo	composto	do	Chefe	do	Centro	de	
Graduação	 e	 de,	 pelo	 menos,	 5	 (cinco)	 docentes	 do	 curso	 que	 tenham	 comprovada	
experiência,	 titulação	 e	 qualificação	 contratados	 em	 regime	 de	 trabalho	 que	 assegure,	
preferencialmente,	dedicação	plena	ao	curso.	
	
O	 NDE	 será	 responsável	 pela	 formulação,	 implementação,	 atualização	 e	 consolidação	 do	
projeto	pedagógico	do	curso	de	graduação.	
	
O	funcionamento	do	NDE	será	disciplinado	por	regulamento	próprio.	
	
A	Secretaria	de	Registro	Acadêmico	é	o	órgão	da	FGV	ao	qual	compete	organizar,	controlar	e	
supervisionar	todas	as	atividades	relativas	ao	controle	acadêmico,	comunicação	e	arquivo.		
	
A	Secretaria	é	dirigida	por	um	Secretário	designado	pelo	Presidente	da	FGV.	
	
O	 Secretário	 terá	 sob	 sua	 guarda	 todos	 os	 livros	 de	 escrituração	 acadêmica,	 arquivos,	
prontuários	dos	alunos	e	demais	assentamentos	previstos	pela	legislação	vigente.	
	
São	atribuições	da	Secretaria	de	Registro	Acadêmico:	

-	exercer	as	atividades	referentes	à	matrícula	e	aos	registros	acadêmicos,	à	expedição	
de	diplomas,	certificados	e	demais	documentos	de	 identidade	acadêmica,	bem	como	
manter	os	necessários	registros	dos	cursos	e	programas	ministrados	pela	EBAPE.	

	 	
A	Secretaria	de	Registro	Acadêmico	rege-se	por	seu	próprio	regulamento.	
	
A	Biblioteca,	especializada	para	uso	do	corpo	docente	e	discente	e	da	comunidade	da	região,	
está	sob	a	 responsabilidade	de	profissional	 legalmente	habilitado	e	é	organizada	segundo	os	



princípios	 internacionalmente	 aceitos	 da	 biblioteconomia,	 regendo-se	 por	 regulamento	
próprio.	
	
À	Controladoria	compete	apoiar	a	Direção	na	proposta	orçamentária,	zelando	pelo	controle	da	
sua	execução.	
	
A	Ouvidoria	tem	suas	funções	realizadas	por	órgão	específico,	vinculado	à	Presidência	da	FGV.		
Atua	 com	autonomia	 e	 absoluta	 imparcialidade,	 com	o	 objetivo	 de	 zelar	 pelos	 princípios	 da	
legalidade,	moralidade	e	eficiência	administrativa,	resguardando	o	sigilo	das	informações.	
	
O	 Núcleo	 de	 Apoio	 Pedagógico	 ao	 Ensino	 de	 Graduação	 é	 órgão	 da	 FGV	 mediador	 das	
situações	 relacionadas	 ao	 processo	 de	 ensino-aprendizagem	 docente	 e	 discente,	 cujo	
funcionamento	é	disciplinado	por	regulamento	próprio.	
	
O	 Setor	 de	 Regulação	 e	 Avaliação	 Institucional	 é	 órgão	 de	 apoio	 da	 EBAPE	 e	 tem	 por	
finalidade	 cumprir	 e	 fazer	 cumprir	 a	 legislação	 do	 ensino	 superior	 interagindo	 com	 órgãos	
reguladores	e	atendendo	às	demandas	e	solicitação	pertinentes.	
	 		
Os	 demais	 serviços	 de	 manutenção,	 de	 limpeza,	 de	 portaria,	 de	 vigilância	 e	 segurança,	 de	
protocolo	e	expedição	realizam-se	sob	a	responsabilidade	da	FGV.	
	 	



ANEXO	XXII	
	

Plano	de	cargos	e	salários	da	FGV	–	corpo	docente	
	

PLANO	DE	CARGOS	E	SALÁRIOS	
Apresentação	

	
A	 elaboração	 do	 Plano	 de	 Cargos	 e	 Salários	 da	 FGV	 teve	 como	 principais	 objetivos	 corrigir	
distorções	 internas,	 relativas	 à	 estrutura	 de	 salários;	 explicitar	 regras	 para	 que	 as	 ações	
relativas	à	gestão	de	pessoal	sejam	uniformes	em	todos	os	órgãos	da	FGV;	bem	como	propiciar	
o	desenvolvimento,	 a	promoção	e	o	 acesso	de	 seus	 funcionários,	 dando-lhes	perspectiva	de	
crescimento	salarial	e	funcional.	
	 	
A	partir	das	necessidades	identificadas	junto	às	chefias	e	aos	representantes	dos	funcionários	
entrevistados	 em	 cada	 órgão,	 procedeu-se	 ao	 levantamento	 de	 atribuições,	 por	 meio	 de	
questionários	preenchidos	por	cada	 funcionário.	A	análise	e	a	estruturação	de	carreiras	e	de	
classes	 basearam-se	 nessas	 entrevistas,	 nos	 questionários	 e	 nas	 descrições	 elaboradas	 por	
ocasião	do	Plano	de	1988.	As	descrições	e	especificações	foram	revistas	pelas	chefias	de	cada	
órgão,	para	análise	crítica,	incorporando-se,	na	maioria	das	vezes,	as	observações	feitas.	
	 	
A	 avaliação	 dos	 cargos,	 visando	 a	 hierarquizá-los	 internamente,	 foi	 realizada	 por	 uma	
Comissão	formada	pelos	representantes	de	cada	órgão.	Com	base	na	descrição	e	ponderação	
de	fatores,	cada	membro	atribuiu	pontos	a	um	grupo	de	cargos	e,	depois	de	sucessivos	ajustes,	
chegou-se	à	hierarquização	deles.	
	 	
A	 pesquisa	 salarial	 teve	 como	 amostra	 37	 empresas,	 aleatoriamente	 selecionadas	 de	 um	
universo	 de	 87	 empresas	 indicadas	 pelos	 Titulares	 de	 cada	 órgão	 e	 representantes	 dos	
funcionários.	 Todas	 as	 empresas	 foram	 classificadas,	 segundo	 a	 natureza	 de	 sua	 atividade	
preponderante,	de	modo	a	garantir	uma	amostra	mínima	representativa	para	cada	atividade	
da	FGV.	Em	cada	uma	procurou-se	pesquisar	os	52	cargos-chave	selecionados,	representantes	
dos	 diversos	 segmentos	 da	 FGV	 e	 diferentes	 níveis	 de	 complexidade.	 Das	 37	 empresas	
pesquisadas,	foram	tabuladas	26,	seja	porque	a	empresa	não	aceitou	participar,	não	devolveu	
oportunamente	 o	 caderno	 de	 pesquisa	 ou	 os	 dados	 fornecidos	 estavam	 incompletos.	 Como	
todos	os	 cargos-chave	 foram	pesquisados,	 se	obtiveram	 informações	 suficientes,	 tornando	a	
amostra	da	pesquisa	salarial	representativa.	
	 	
A	estrutura	 salarial	 foi	elaborada	a	partir	da	hierarquização	 interna	dos	cargos	 resultante	da	
avaliação	destes.	Foram	considerados,	também,	os	salários	atualmente	praticados	na	FGV,	em	
face	 dos	 salários	 de	 mercado.	 Na	 estrutura	 apresentada,	 buscou-se	 dar	 perspectiva	 de	
crescimento	 ao	 funcionário,	 efetuando-se	 ajuste	 da	 curva	 da	 FGV.	 Foram	 necessários,	 em	
alguns	 casos,	 ajustes	 na	 estrutura	 salarial	 e	 hierarquia	 dos	 cargos,	 em	 atenção	 aos	 salários	
praticados	no	mercado.	
	 	
As	 diretrizes	 e	 normas	 visam	 nortear	 a	 ação	 das	 chefias,	 propiciando-lhes	 instrumentos	 de	
gestão	de	pessoal.	



	
Volume	I	

Diretrizes	e	Normas	de	Administração	de	Cargos	e	Salários	
	

1.	Norma	de	Admissão	e	Classificação	Inicial	
	
1.1	Conceituação	
Admissão:	 é	 o	 ato	 que	 dá	 início	 à	 relação	 de	 emprego,	 efetivada	 por	meio	 do	 contrato	 de	
trabalho.	
Classificação	 Inicial:	 é	 a	 indicação	 da	 posição	 do	 funcionário	 dentro	 da	 estrutura	 salarial,	
identificada	pelo	cargo	e	pelo	nível	e	faixa,	quando	do	ato	de	admissão.		
	
1.2	Critérios	de	Admissão	
1.2.1	 As	 admissões	 deverão	 ser	 realizadas	 por	 processo	 seletivo,	 observados	 os	 requisitos	
mínimos	de	provimento.		
1.2.2	Deverá	ser	dada	preferência	ao	recrutamento	interno,	segundo	as	Normas	de	Acesso.	
1.2.3	Nos	casos	de	classes	de	nível	superior	em	que	a	admissão	é	feita	nos	cargos	Júnior,	Pleno	
ou	Sênior	e	para	classes	de	magistério,	nos	cargos	de	Assistente,	Adjunto	e	Titular,	a	admissão	
ocorrerá	na	categoria	inicial.		
1.2.4	 Excepcionalmente,	poder-se-á	admitir	 funcionário	em	outro	 cargo,	 sempre	que	houver	
vagas,	não	houver	possibilidade	de	preenchimento	em	curto	prazo,	por	funcionário	da	FGV,	ou	
houver	necessidade	de	uma	qualificação	profissional	específica,	a	critério	do	Titular	do	Órgão.		
1.2.5	 A	 admissão	 nas	 carreiras	 de	 ensino	 e	 pesquisa	 poderá	 ocorrer	 segundo	 o	 regime	 de	
tempo	integral	ou	tempo	parcial.	Em	se	tratando	de	outras	carreiras,	o	mesmo	procedimento	
poderá	ser	adotado	excepcionalmente.		
	
1.3	Critério	de	Classificação	
1.3.1	A	 classificação	do	 funcionário	 será	efetuada	no	 cargo	para	o	qual	 foi	 selecionado	e	no	
salário	inicial	do	nível	correspondente	ao	referido	cargo.	
1.3.2	 Excepcionalmente,	 poder-se-á	 classificar	 o	 funcionário	 em	 faixa	 diferente	 da	 inicial	 do	
nível,	de	modo	a	compatibilizar	a	qualificação	do	candidato	ao	mercado	salarial.		
	
1.4	Procedimento	
1.4.1.	 O	 órgão	 que	 necessitar	 de	 pessoal,	 solicitará	 à	 DREH	 início	 do	 processo	 seletivo;	 por	
meio	do	preenchimento	do	formulário	de	REQUISIÇÃO	DE	PESSOAL.	
1.4.2	 A	 Administração	 de	 Cargos	 e	 Salários	 na	 DREH	 deverá	 examinar	 a	 REQUISIÇÃO	 DE	
PESSOAL,	a	partir	da	existência	da	vaga	ou	da	criação	de	nova	vaga.		
1.4.3	Em	se	tratando	de	existência	de	vagas,	decorrente	de	substituição	de	funcionário,	caberá	
à	DREH	aprová-la,	 indicando	a	denominação	do	cargo	e	o	salário	de	contratação,	que	deverá	
corresponder	à	primeira	faixa	do	nível.		
1.4.4	 Em	 se	 tratando	 de	 criação	 de	 nova	 vaga,	 à	 REQUISIÇÃO	 DE	 PESSOAL	 deverá,	
necessariamente,	 ser	 anexado	 o	 QUESTIONÁRIO	 PARA	 ANÁLISE	 DE	 ATRIBUIÇÕES.	 O	 pedido	
será	examinado,	também,	pela	unidade	de	Orçamento	para	informar	sobre	a	existência	ou	não	
de	recursos.		



1.4.5	Baseada	nas	 informações	da	DREH	e	do	Orçamento,	a	Diretoria	Administrativa	decidirá	
sobre	a	aprovação	da	criação	da	nova	vaga.	
1.4.6	 As	 propostas	 de	 contratação	 de	 profissionais	 em	 cargo	 ou	 nível	 diferente	 da	 inicial	
deverão	ser	examinadas	pela	Comissão	Permanente	de	Políticas	de	Administração	de	Cargos	e	
Salários	 que	 estabelecerá	 critérios	 para	 indicar	 o	 cargo,	 o	 nível	 e	 a	 faixa	 salarial	 a	 serem	
aplicados,	de	acordo	com	as	qualificações	do	candidato,	o	mercado	e	os	salários	praticados	na	
FGV.	
1.4.7	 A	 Comissão,	 a	 ser	 designada	 pela	 Direção	 Superior	 da	 FGV,	 será	 constituída	 de	 três	
membros	permanente	representantes	da	DIA,	DIF	e	DREH,	e	três	membros	nomeados,	sendo	
um,	Titular	do	órgão	que	propõe	a	contratação	e	dois	Diretores	convidados.	
	
1.5	Competência	
1.5.1	A	Chefia	da	DREH	autorizará	a	admissão	de	candidato	selecionado,	desde	que	se	trate	de	
classificação	na	primeira	referência	da	faixa	salarial	e	preenchimento	de	vaga.	
1.5.2	Os	demais	casos	deverão	ser	autorizados	pelo	Diretor	Administrativo,	ouvida	a	Comissão.		
	
2.	Norma	de	Avaliação	e	Análise	de	Desempenho	
2.1	Conceituação		
Avaliação	de	Desempenho:	processo	que	visa	retratar	o	desempenho	do	funcionário	com	base	
em	seu	trabalho	em	determinado	período.	
Análise	 de	 Desempenho:	 processo	 que	 visa	 identificar	 fatores	 que	 facilitam	 ou	 dificultam	 o	
bom	desempenho	do	funcionário.		
Análise	 de	 Potencial:	 processo	 que	 visa	 avaliar	 o	 desenvolvimento	 da	 capacidade	 do	
funcionário	 a	 fim	 de	 identificar	 a	 possibilidade	 do	 exercício	 futuro	 de	 tarefas	 de	 maior	
complexidade	e	responsabilidade.	
	
2.2	Objetivos	
2.2.1	 Prover	 a	 FGV	 de	 um	 instrumento	 que	 possibilite	 a	 avaliação	 e	 análise	 periódica	 do	
desempenho	do	funcionário.		
2.2.2	 Propiciar	 o	 gerenciamento	 de	 pessoas	 por	meio	 da	 análise	 do	 trabalho	 realizado	 e	 da	
fixação	de	metas	entre	funcionário	e	chefia	imediata,	visando	melhorar	o	desempenho.	
2.2.3	 Identificar	 dificuldades	 encontradas	 na	 execução	 do	 trabalho	 e	 buscar	 soluções	 para	
superá-las.		
2.2.4	Propiciar	a	melhoria	salarial	do	funcionário	seja	por	meio	de	promoção	ou	acesso.	
	
2.3	Época	de	Realização	
2.3.1	O	registro	de	dados	relativos	à	avaliação	e	análise	de	desempenho	deverá	ser	realizado	
anualmente,	no	mês	de	outubro.	
2.3.2	 Os	 funcionários	 recém-admitidos	 serão	 avaliados	 antes	 de	 completar	 os	 três	 meses	
destinados	ao	período	de	experiência.		
2.3.3	Aqueles	admitidos,	no	período	de	outubro	e	abril,	serão	novamente	avaliados	na	época	
de	realização	da	avaliação.	
2.3.4	 Os	 admitidos	 nos	 demais	 meses	 serão	 somente	 avaliados	 no	 ano	 seguinte	 ao	 da	
admissão,	respeitando-se	o	mês	de	outubro.	



2.3.5	Nos	casos	de	transferência,	a	avaliação	deverá	ser	realizada	no	mês	de	outubro	pela	nova	
chefia.	 No	 caso	 dos	 funcionários	 transferidos	 no	 período	 de	 abril	 a	 outubro,	 será	 ouvida	 a	
chefia	anterior.		
	
2.4	Procedimento	
2.4.1	 No	 mês	 de	 setembro,	 a	 DREH	 distribuirá,	 a	 cada	 órgão,	 o	 Formulário	 de	 Avaliação	 e	
Análise	de	Desempenho	e,	um	mês	antes	do	término	do	contrato	de	experiência,	nos	casos	de	
recém-admitidos.		
2.4.2	O	Titular	de	cada	órgão	distribuirá	o	Formulário	a	cada	chefia	que,	por	sua	vez,	deverá	
entregá-lo	a	cada	funcionário	sob	seu	comando.	
2.4.3	O	funcionário	efetuará	sua	autoavaliação,	preenchendo	o	item	A	do	formulário,	no	prazo	
de	cinco	dias,	e	passando-o	para	a	chefia	imediata.	
2.4.4	 A	 chefia	 imediata	 terá	 cinco	 dias	 para	 efetuar	 a	 avaliação	 dos	 seus	 subordinados,	 por	
meio	do	preenchimento	do	item	B	do	formulário,	e	até	dez	dias	para	marcar	entrevista	com	o	
funcionário.		
2.4.5	 Competirá	 à	 chefia	 imediata	 comparar	 a	 avaliação	 preenchida	 pelo	 funcionário	 com	
aquela	 por	 ela	 realizada,	 discutindo,	 se	 necessário,	 com	 a	 chefia	 imediatamente	 superior	 as	
avaliações	e	as	análises,	no	sentido	de	se	certificarem	de	que	estas	estão	(ou	não)	corretas,	e	
elaborarem	as	justificativas	a	serem	colocadas	no	ato	da	entrevista.	
2.4.6	 A	 chefia	 imediata	 marcará	 entrevista	 com	 cada	 funcionário,	 individualmente,	 para	
examinarem	em	conjunto	os	resultados	alcançados.	Nos	casos	de	discrepância,	ambos	deverão	
buscar	 o	 consenso	 com	 relação	 à	 pontuação	 e	 estabelecer	 medidas	 para	 melhorar	 o	
desempenho.		
2.4.7	Caso	o	consenso	não	seja	alcançado,	a	pontuação	do(s)	item(ns)	deverá	permanecer	em	
branco.	Na	avaliação	global,	prevalecerá	o	valor	dado	pela	chefia.		
2.4.8	Mesmo	não	havendo	concordância	quanto	ao	resultado,	o	funcionário	deverá	assinar	o	
Formulário	de	Avaliação	e	Análise	de	Desempenho.	
2.4.9	 Após	 o	 exame	 em	 conjunto	 da	 avaliação	 entre	 chefia	 imediata	 e	 cada	 funcionário,	 os	
formulários	deverão	ser	encaminhados	à	chefia	imediatamente	superior,	que	tomará	ciência.	
2.4.10	As	chefias	em	conjunto	identificarão	ações	de	treinamento,	melhoria	de	equipamento	e	
instalações,	melhoria	 nos	 fluxos	 de	 trabalho,	 entre	 outras	medidas	 a	 serem	 implementadas,	
visando	melhorar	o	desempenho	de	sua	equipe.	
2.4.11	O	Titular	do	órgão	encaminhará	à	DREH	os	Formulários	preenchidos	e	à	DIA	um	plano	
de	ação.		
2.4.12	 A	 DREH	 tabulará	 os	 dados	 e	 identificará	 os	 candidatos	 à	 promoção,	 acesso,	
transferência	e	desligamento.	
2.4.13	A	DIA	examinará	os	planos	de	ação,	consolidando-os	em	um	Plano	de	Desenvolvimento	
Organizacional,	a	ser	implementado	a	partir	das	prioridades	fixadas.		
2.4.14	Os	 recursos,	para	 implementação	do	Plano	de	Desenvolvimento	Organizacional,	 serão	
provenientes	 do	 Fundo	 de	 Modernização	 Institucional	 (FMI)	 de	 cada	 órgão	 e	 previstos	 no	
orçamento	deste.		
	
2.5	Resultado	da	Avaliação	e	da	Análise	
2.5.1	No	caso	de	o	funcionário	ter	sido	classificado	como	ótimo	e	muito	bom,	poderá	ou	não	
receber	 a	 promoção,	 em	 função	 dos	 recursos	 disponíveis	 para	 cada	 unidade	 e	 a	 critério	 da	



chefia	 imediata;	 estará	 apto	 para	 se	 candidatar	 a	 acesso	 ou,	 ainda,	 poderá	 ser	 transferido,	
como	forma	de	preparação	para	o	acesso	futuro.	
2.5.2	Se	o	funcionário	tiver	sido	classificado	como	bom,	permanecerá	na	situação	atual.	
2.5.3	Se	o	funcionário	tiver	sido	classificado	como	regular,	permanecerá	na	situação	atual	ou	
poderá	 ser	 transferido,	 buscando	 uma	 melhor	 adequação	 do	 trabalho	 em	 relação	 a	 suas	
aptidões.	
2.5.4	 No	 caso	 de	 o	 funcionário	 ter	 sido	 classificado	 como	 fraco,	 poderá	 permanecer	 na	
situação	atual	ou	ser	desligado	da	FGV.		
2.5.5	 O	 funcionário	 classificado	 como	 regular	 ou	 fraco,	 deverá	 se	 submeter	 a	 uma	 nova	
avaliação,	 seis	 meses	 após	 esse	 resultado,	 no	 sentido	 de	 se	 observar	 novamente	 o	 seu	
desempenho.	 Havendo	 nova	 distribuição	 do	 Formulário	 de	 Avaliação	 e	 Análise	 de	
Desempenho,	um	mês	antes	do	término	dos	seis	meses	previstos	anteriormente.	
	
2.6	Recurso	
2.6.1	No	caso	de	não	haver	consenso	sobre	o	resultado	da	avaliação,	o	funcionário	terá	cinco	
dias	 para	 recorrer	 da	 decisão,	 preenchendo	 o	 Requerimento,	 a	 ser	 encaminhado	 à	 DREH,	
justificando	seu	pedido,	desde	que	tenha	tomado	ciência	e	assinado	o	Formulário	de	Avaliação	
e	Análise	de	Desempenho.	
2.6.2	O	Requerimento	 será	examinado	pelo	Titular	de	 cada	órgão	ou	 seu	 representante,	em	
conjunto	 com	 a	 DREH,	 que	 ouvirão	 a	 chefia	 imediata	 e	 o	 funcionário	 envolvido,	 emitindo	
parecer	final.	
2.6.3	A	DREH	dará	ciência	do	parecer	ao	funcionário	e	à	chefia	imediata,	que	deverão	assinar	o	
documento.	Em	seguida,	a	Divisão	procederá	ao	registro	do	resultado.	
2.6.4	 Em	 se	 tratando	 de	 funcionário	 da	 DREH,	 caso	 não	 haja	 consenso	 entre	 funcionário	 e	
chefia	da	DREH,	o	recurso	será	examinado	pela	DIA.		
	
3.	Normas	de	Promoção	
3.1	Conceituação		
Promoção:	é	a	alteração	do	salário	do	 funcionário,	dentro	da	mesma	classe	salarial	do	cargo	
que	ocupa.		
3.2	 Objetivo:	 premiar	 a	 dedicação	 do	 funcionário	 em	 seu	 trabalho,	 propiciando-lhe	 um	
aumento	salarial.	
3.3	 Época	 de	 Concessão:	 a	 promoção	 será	 concedida	 ao	 longo	 do	 ano,	 observados	 os	
requisitos	previstos	na	presente	Norma	e	a	dotação	orçamentária	fixada	anualmente	para	esse	
fim.	
	
3.4	Requisitos	
3.4.1	Estar	em	efetivo	exercício	do	cargo,	no	mínimo	de	seis	meses.	
3.4.2	Não	ter	sofrido	pena	disciplinar	nos	últimos	doze	meses.	
3.4.3	Ter	sido	classificado	como	muito	bom	e	ótimo	na	última	avaliação	de	desempenho.	
3.4.4	Ter	sido	indicado	por	sua	chefia	imediata.	
3.4.5	Haver	disponibilidade	de	recursos	para	cobrir	o	aumento	de	despesas.	
	
	
	



3.5	Procedimento	
3.5.1	 Um	mês	 após	 a	 realização	 da	 Avaliação	 e	 Análise	 de	 Desempenho,	 a	 DREH	 enviará,	 a	
cada	Titular	de	órgão,	relação	de	funcionários	que	satisfazem	os	requisitos	estabelecidos.	
3.5.2	 Cabe	 ao	 Titular	 de	 cada	 órgão	 estabelecer	 o	 processo	 de	 promoção	 e	 autorizar	 as	
concessões	de	mérito.	
3.5.3	 Observando	 o	 percentual	 orçamentário	 destinado	 à	 promoção,	 os	 Titulares	 de	 cada	
órgão	 terão	10	dias	para	proceder	à	seleção	dos	 funcionários,	a	 serem	promovidos,	e	enviar	
Mapa	de	Planejamento	de	Mérito	à	DREH,	 indicando	o	nome	dos	funcionários	contemplados	
com	o	respectivo	percentual	de	aumento	e	mês	de	concessão.		
3.5.4	À	DREH	caberá	o	registro	e	pagamento	das	promoções	autorizadas	pelos	Diretores.	
3.5.5	Caso	o	funcionário	seja	desligado	da	FGV,	antes	do	recebimento	de	seu	mérito,	o	Titular	
do	 órgão	 poderá	 utilizar	 esse	 crédito	 para	 contemplar	 outro	 funcionário,	 que	 atenda	 às	
exigências	de	promoção.		
3.5.6	 O	 Titular	 do	 órgão	 poderá	 introduzir	mudanças	 no	Mapa	 de	 Planejamento	 de	Mérito,	
relacionadas	à	antecipação	ou	adiamento	da	concessão	do	mérito,	quando	julgar	necessárias.		
	
3.6	Concessão	do	Mérito	
3.6.1	A	dotação	orçamentária	destinada	à	promoção	refere-se	a	um	determinado	percentual,	
calculado	sobre	o	total	anual	da	folha	de	pagamento,	a	ser	decidido,	a	cada	ano,	pela	Direção	
Superior	da	FGV.	
3.6.2	 Cada	órgão	 receberá	um	montante,	 que	 corresponderá	 à	 participação	de	 sua	 folha	de	
pagamento	anual,	em	relação	à	 folha	de	pagamento	 total	da	FGV,	 segundo	cálculo	efetuado	
pela	DREH.	
3.6.3	Esse	montante	por	órgão	será	ainda	dividido,	proporcionalmente	à	participação	de	sua	
folha,	por	grupo	de	carreiras	e	classes.	
3.6.4	Em	virtude	da	limitação	de	recursos	para	concessão	de	aumento	por	mérito,	nem	todos	
os	funcionários	avaliados	como	ótimo	e	muito	bom	farão	jus	a	esse	aumento	salarial.	
3.6.5	 A	 distribuição	 da	 dotação	 orçamentária	 a	 que	 fará	 jus	 cada	 órgão,	 para	 premiar	 o	
desempenho	 ótimo	 e	 muito	 bom,	 será	 definida	 pelo	 Titular	 do	 órgão,	 por	 ocasião	 da	
elaboração	da	proposta	orçamentária.		
3.6.6	No	caso	de	o	funcionário	ter	sido	avaliado	como	muito	bom,	terá	direito	a	aumento	de	
salário	correspondente	a	uma	faixa	da	tabela	salarial.		
3.6.7	No	caso	de	o	funcionário	ter	sido	avaliado	como	ótimo,	terá	direito	a	aumento	de	salário	
correspondente	a	duas	faixas	da	tabela	salarial.	
3.6.8	 Caso	 não	 haja	 coincidência	 de	 um	 aumento	 por	 promoção,	 na	 mesma	 época	 da	
concessão	de	acesso,	o	procedimento	deverá	ser	o	de	incorporar	primeiro	a	promoção	a	que	
fará	jus	e,	baseado	nesse	montante,	ser	classificado	no	novo	cargo	e	em	uma	faixa	salarial,	que	
não	poderá	ser	inferior	ao	somatório	do	salário	atual	mais	a	promoção.	
3.6.9	A	promoção	de	 funcionário	que	esteja	ocupando	cargo	em	comissão	dar-se-á	 segundo	
seu	 nível	 salarial	 nesse	 cargo.	 O	 registro,	 contudo,	 far-se-á	 também	 no	 nível	 e	 faixa	 salarial	
correspondente	ao	ser	cargo	de	carreira.		
	
4.	Norma	de	Acesso	
4.1	Conceituação:	é	o	progresso	funcional	e	consequente	melhoria	salarial	com	a	mudança	de	
uma	classe	para	outra	de	maior	complexidade,	usualmente	na	mesma	carreira.		



4.2	 Objetivo:	 propiciar	 o	 desenvolvimento	 profissional	 do	 funcionário	 que	 tem	desempenho	
igual	ou	superior	a	muito	bom	e	apresenta	potencial	para	assumir	atribuições	mais	complexas	
e	de	maior	responsabilidade.	
4.3	Época	de	Concessão:	a	qualquer	momento,	desde	que	haja	vaga.	
	
4.4	Requisitos	
4.4.1	Estar	em	efetivo	exercício	na	FGV	seis	meses	antes	da	época	de	seleção.	
4.4.2	Contar,	no	mínimo,	com	12	meses	de	permanência	no	mesmo	cargo.	
4.4.3	Não	ter	sofrido	pena	disciplinar	nos	últimos	12	meses.	
4.4.4	Ter	sido	classificado	como	muito	bom,	ou	ótimo,	na	última	análise	de	desempenho.	
4.4.5	Preencher	os	requisitos	mínimos,	necessários	para	ocupar	o	cargo	de	acesso.	
4.4.6	Ter	sido	aprovado	no	processo	seletivo.	
	
4.5	Procedimento	
4.5.1	Por	ocasião	da	Proposta	Orçamentária,	cada	Titular	de	Órgão	fará	uma	revisão	dos	cargos	
que	deverão	ser	preenchidos,	em	sua	unidade,	no	próximo	ano.	
4.5.2	 O	 órgão	 que	 necessita	 de	 pessoal	 solicitará	 à	 DREH	 o	 início	 do	 processo	 seletivo,	 por	
meio	do	preenchimento	do	formulário	REQUISIÇÃO	DE	PESSOAL.	
4.5.3	 A	 Administração	 de	 Cargos	 e	 Salários,	 da	 DREH,	 deverá	 examinar	 a	 REQUISIÇÃO	 DE	
PESSOAL,	a	partir	da	existência	da	vaga	ou	da	criação	de	nova	vaga.	
4.5.4	Em	se	tratando	de	existência	de	vaga,	decorrente	de	substituição	de	funcionário,	caberá	
à	DREH	aprová-la,	indicando	a	denominação	da	classe	e	o	salário	correspondente.	
4.5.5	 Em	 se	 tratando	 de	 criação	 de	 nova	 vaga,	 à	 REQUISIÇÃO	 DE	 PESSOAL	 deverá,	
necessariamente,	 ser	 anexado	 o	 QUESTIONÁRIO	 PARA	 ANÁLISE	 DE	 ATRIBUIÇÕES	 e	 ser	
examinado,	 também,	pela	unidade	de	ORÇAMENTO	para	 informar	sobre	a	existência	ou	não	
de	recursos.	
4.5.6	Baseada	nas	 informações	da	DREH	e	do	Orçamento,	a	Diretoria	Administrativa	decidirá	
sobre	a	aprovação	da	criação	da	nova	vaga.	
4.5.7	 A	 DREH	 consolidará	 as	 solicitações	 e	 estabelecerá	 o	 cronograma	 a	 ser	 aprovado	 pela	
Direção	da	FGV.	
4.5.8	 Uma	 vez	 aprovada	 a	 vaga,	 competirá	 à	 DREH	 proceder	 à	 análise	 e	 avaliação	 do	 novo	
cargo,	indicando	sua	denominação,	nível	e	salário	correspondente.	
4.5.9	 A	 DREH	 dará	 início	 ao	 processo	 seletivo	 divulgando	 as	 vagas	 a	 serem	 preenchidas,	 os	
requisitos	 mínimos	 para	 o	 preenchimento	 destas	 e	 a	 forma	 de	 seleção,	 sendo	 esta,	
estabelecida,	em	conjunto	com	o	órgão	solicitante,	observados	os	itens	4.6,	4.7	e	4.8.	
4.5.10	A	DREH	promoverá	as	 inscrições	de	candidatos	e	procederá	à	pré-seleção,	verificando	
se	os	requisitos	previstos	foram	preenchidos,	eliminando	os	candidatos	que	não	atenderam	a	
eles.	
4.5.11	A	DREH	ou	cada	órgão,	procederá	à	escolha	dos	candidatos	inscritos,	segundo	a	forma	
de	seleção	estabelecida.	
4.5.12	A	DREH	ordenará	e	divulgará	a	lista	dos	candidatos	classificados.	
4.5.13	A	DREH	procederá	ao	registro,	aos	enquadramentos	funcional	e	salarial	do	funcionário	e	
ao	correspondente	pagamento.	
	
	



4.6	Acesso	às	Classes	de	Apoio	Administrativo	e	Técnico	
4.6.1	 As	 classes	 de	 apoio	 administrativo	 e	 técnico	 terão	 por	 exigência	 primeiro	 ou	 segundo	
grau	de	instrução	para	seu	provimento,	segundo	as	respectivas	especificações.	
4.6.2	 Preenchidos	 os	 requisitos	 previstos	 no	 tem	4.4,	 será	 aceita	 a	 inscrição	 do	 funcionário,	
que	será	submetido	a	provas	de	seleção.	
4.6.3	 Terá	 prioridade	 o	 funcionário	 que	 ocupar	 cargo,	 no	 órgão	 requisitante	 da	 vaga,	 desde	
que	classificado	entre	os	três	primeiros	colocados.	
4.6.4	 Não	 havendo	 preenchimento	 das	 vagas	 por	 funcionários	 da	 FGV,	 a	 DREH	 procederá	 a	
processo	de	seleção	externa.		
	
4.7	Acesso	para	as	Classes	de	Nível	Superior	
4.7.1	Estas	classes	exigirão	para	provimento	curso	superior.	
4.7.2	 Preenchidos	 os	 requisitos	 previstos	 no	 item	4.4,	 será	 aceita	 a	 inscrição	 do	 funcionário	
que	será	submetido	a	uma	Comissão	de	Avaliação.	
4.7.3	A	Comissão	de	Avaliação	será	composta	de	cinco	membros,	designados	pelo	Titular	do	
Órgão.	
4.7.4	A	Comissão	definirá	os	critérios	e	o	tipo	de	exames	a	serem	aplicados.	
	
4.8	Acesso	para	a	Classe	de	Magistério	
4.8.1	 Esta	 classe	 exige	 para	 seu	 provimento	 curso	 de	 mestrado	 ou	 doutorado,	 segundo	
requisitos	e	processo	previstos	no	regulamento	ou	regimento	de	cada	Escola.	
	
4.9	Acesso	de	Classes	de	Nível	Superior	e	Magistério	na	Carreira	
4.9.1	Atendidos	os	requisitos	previstos	no	item	4.4,	será	aceita	a	inscrição	do	funcionário,	que	
preencherá	formulário	próprio,	sendo	este	examinado	por	uma	Comissão	de	Avaliação.	
4.9.2	 A	 Comissão	 de	 Avaliação	 será	 composta	 de	 cinco	 membros,	 da	 mesma	 carreira	
profissional,	pertencentes	ou	não	à	FGV,	designada	pelo	Titular	do	Órgão.	
4.9.3	A	Comissão	definirá	os	critérios	e	tipo	de	exames	a	serem	aplicados.	
4.9.4	Descrição	de	cada	Classe	na	Carreira	
a)	Jr.	ou	Assistente:		
As	atribuições	desempenhadas	não	têm	maior	complexidade	nem	requerem	especialização.	A	
maior	parte	do	 tempo	é	dedicada	a	 tarefas	 repetitivas,	que	exigem	a	 seleção	e	aplicação	de	
normas	 e	 técnicas	 para	 elaboração	 de	 pequenas	 modificações.	 Trabalho	 realizado	 sob	
orientação	e	supervisão,	com	poucas	possibilidades	de	tomar	decisões.		
Não	é	requerida	experiência	mínima	para	provimento	do	cargo.	Para	o	seu	pleno	desempenho,	
são	necessários,	no	mínimo,	dois	anos	de	exercício	no	cargo.		
A	instrução	mínima	requerida	é	graduação	para	os	cargos	técnicos,	e	mestrado	para	os	cargos	
de	magistério.		
b)	Pleno	ou	Adjunto:	
Maior	 parte	 do	 tempo	 é	 dedicada	 a	 atribuições	 executadas	 com	 autonomia,	 que	 requerem	
certa	 especialização,	 bem	 como	 conhecimento	 amplo	 e	 diversificado	 de	 técnicas	 específicas	
em	 sua	 área	 de	 atuação.	 Trabalho	 realizado	 sob	 orientações	 de	 caráter	 geral,	 com	
possibilidade	de	tomar	decisões	independentes.		
A	 experiência	 mínima	 requerida	 para	 acesso	 ao	 cargo	 é	 de	 três	 anos.	 Para	 o	 efetivo	
desempenho	do	trabalho,	são	necessários,	no	mínimo,	seis	anos	de	experiência	acumulada.		



A	titulação	mínima	requerida	para	cargos	da	carreira	de	ensino	e	pesquisa	é	doutorado.	
c)	Sênior	ou	Titular:		
A	maior	parte	do	tempo	é	dedicada	a	atribuições	que	envolvem	interpretação,	organização	e	
coordenação	 de	 projetos	 de	 envergadura.	 As	 atividades	 são	 diversificadas	 e	 complexas,	
apresentando	 problemas	 únicos	 e	 controvertidos,	 que	 exigem	 alto	 grau	 de	 criatividade	 e	
decisões	de	impacto.		
Para	o	pleno	desempenho	do	trabalho,	é	requerida	experiência	mínima	acumulada	de	10	anos	
na	função.		
A	instrução	mínima	requerida	para	os	cargos	da	carreira	de	ensino	e	pesquisa	é	doutorado.		
É	necessário	que	tenha	desenvolvido	ou	implementado	projeto	de	impacto	na	Instituição.	Para	
os	 cargos	da	 carreira	de	ensino	e	pesquisa,	 o	 funcionário	deverá	 ter	publicado	monografias,	
pesquisas	ou	projetos	e	livro,	inovadores,	em	seu	campo	profissional.	
	
5.	Norma	de	Transferência	
5.1	Conceituação:	mudança	de	um	cargo	para	outro	de	mesmo	nível	salarial	em	classe	distinta,	
seja	isolada	ou	pertencente	à	carreira.	
5.2	Objetivo:	 buscar	 adequação	do	 funcionário	 a	 outro	 tipo	de	 tarefas,	 por	 falta	 de	 aptidão	
para	executar	as	atuais,	ou	prepará-lo	para	acesso.	
5.3	 Época	 de	 Concessão:	 sempre	 que	 houver	 requisição,	 seja	 por	 parte	 do	 Titular	 de	 cada	
Órgão	ou	do	próprio	funcionário.	
	
5.4	Requisitos	
5.4.1	 Contar,	 no	 mínimo,	 com	 12	 meses	 de	 permanência	 no	 mesmo	 cargo.	 Exceção	 feita	
quando	se	tratar	de	readaptação	provocada	por	doença,	assim	reconhecida	pelo	INSS,	ou	por	
recomendação	da	DREH.	
5.4.2	 Não	 ter	 sofrido	 pena	 disciplinar	 nos	 últimos	 12	 meses,	 no	 caso	 de	 preparação	 para	
acesso.	
5.4.3	Não	ter	sido	classificado	como	fraco	na	última	análise	de	desempenho.	
5.4.4	Preencher	os	requisitos	mínimos	da	classe	e	submeter-se	a	estágio	probatório.	
5.4.5	Haver	existência	de	vaga.	
	
5.5	Procedimento	
5.5.1	O	Titular	de	cada	Órgão	proporá	a	 transferência	do	 funcionário,	 conforme	 indicado	no	
FORMULÁRIO	DE	AVALIAÇÃO	E	ANÁLISE	DE	DESEMPENHO.		
5.5.2	 O	 funcionário	 solicitará	 transferência,	 por	 meio	 de	 REQUERIMENTO	 encaminhado	 ao	
Titular	de	seu	Órgão,	que	o	enviará	à	DREH.	
5.5.3	A	DREH	verificará	se	o	funcionário	cumpre	os	requisitos	do	item	5.4.	
5.5.4	A	DREH	submeterá	o	funcionário	a	testes	de	qualificação	e	treinamento,	se	necessário,	e	
acompanhará	o	estágio	probatório	de	três	meses.		
5.5.5	A	DREH	examinará	a	avaliação	e	análise	de	desempenho	antes	de	proceder	ao	respectivo	
registro.		
	
6.	Norma	de	Revisão	do	PCS	
6.1	 Objetivo:	 dar	 dinâmica	 ao	 Plano	 de	 Cargos	 e	 Salários	 (PCS),	 atualizando,	 sempre	 que	
necessário,	a	Estrutura	de	Carreiras	e	Classes,	bem	como	a	Estrutura	Salarial.	



	
6.2	Procedimento	
6.2.1	A	iniciativa	para	propor	alterações	no	PCS	caberá:		
a)	ao	Titular	de	cada	Órgão	da	FGV;	
b)	à	Chefia	da	DREH;	
c)	aos	Representantes	dos	Funcionários.	
6.2.2	A	 solicitação	deverá	 ser	 fundamentada	e	encaminhada	à	DIA,	que	 terá	 cinco	dias	para	
convocar	a	Comissão	Permanente	de	Políticas	de	Administração	de	Cargos	e	Salários.	
6.2.3	A	Comissão	examinará	e	indicará	opções	para	decisão	da	Direção	da	FGV	ou	DIA.	
6.2.4	A	implementação	das	decisões	caberá	à	DREH.	
	
6.3	Causas	para	dar	início	à	Revisão	do	PCS	
6.3.1	Mudança	 das	 atribuições,	 em	 virtude	 da	 adoção	 de	 nova	 tecnologia	 ou	 alterações	 no	
processo	de	trabalho.	
6.3.2	Alta	rotatividade	de	pessoal,	em	virtude	de	demandas	do	mercado	de	trabalho.	
6.3.3	Incorporação	de	novas	atividades.	
6.3.4	Transferência	ou	extinção	de	atividades.	
	
6.4	Avaliação	de	Cargos	a	partir	de	Desvio	de	Função	
6.4.1	Durante	a	vigência	do	Plano	de	Cargos	e	Salários	(PCS),	sempre	que	ocorrer	um	desvio	de	
função,	o	Titular	do	Órgão	deverá	encaminhar	o	QUESTIONÁRIO	ANÁLISE	DE	ATRIBUIÇÕES	à	
DREH.	
6.4.2	A	DREH	procederá	à	análise	e	à	avaliação	da	situação	funcional,	a	fim	de	comprovar	as	
informações	 que	 constam	 do	 Questionário,	 bem	 como	 verificar	 se	 os	 requisitos	 da	 classe	
foram	atendidos.	
6.4.3	 A	 DREH	 emitirá	 parecer.	 Em	 se	 tratando	 de	mudança	 de	 classe	 para	 outra	 de	mesmo	
nível	 salarial,	 será	aplicada	a	Norma	de	Transferência.	Caso	se	 trate	de	mudança	de	classe	e	
nível	salarial,	será	aplicada	a	Norma	de	Acesso.	
	
6.5	Periodicidade	
6.5.1	A	Comissão	se	reunirá	sempre	que	houver	necessidade	de	deliberar	sobre:		
-	criação,	fusão,	desdobramento	ou	extinção	de	classes;	
-	modificação	do	conteúdo	(descrição)	e	das	especificações	da	classe;	
-	alteração	da	denominação	da	classe;	
-	reavaliação	da	classe,	para	modificar	sua	faixa	salarial;	
-	 reavaliação	 da	 estrutura	 salarial,	 isto	 é,	 do	 número	 de	 níveis,	 do	 número	 de	 faixas,	 da	
diferença	percentual	entre	cada	faixa,	e	do	valor	inicial,	médio	e	final	de	cada	faixa.	
6.5.2	A	Comissão	Permanente	de	Políticas	de	Administração	de	Cargos	e	 Salários,	designada	
pela	 Direção	 Superior	 da	 FGV,	 será	 constituída	 por	 três	 membros	 permanentes,	
representantes	 da	DIA,	 DIF	 e	DREH,	 e	 três	membros	 nomeados,	 sendo,	 Titular	 do	Órgão	 ou	
Representante	dos	funcionários,	que	propõe	a	alteração	e	dois	Diretores	convidados.	
	
7.	Normas	de	Enquadramento	
7.1	 Conceituação:	 é	 a	 classificação	 do	 funcionário	 em	 uma	 classe	 e	 respectivo	 nível	 e	 faixa	
salarial	do	novo	Plano	de	Cargos	e	Salários,	que	poderá	modificar	sua	situação	atual	ou	não.		



	
7.2	Tipos	de	Enquadramento	
7.2.1	 Funcional	 Geral:	 é	 a	 transposição	 dos	 funcionários	 da	 classe	 atual	 para	 a	 nova,	 sem	
exame	dos	desvios	de	função.	
7.2.2	Salarial:	é	a	transposição	do	funcionário	com	salário	percebido	atualmente	para	o	nível	e	
a	faixa	do	novo	Plano.	
7.2.3	Funcional	Específico:	é	a	análise	dos	desvios	de	função,	visando	corrigir	a	classificação	de	
um	 funcionário	 em	outra	 classe,	 cujas	 tarefas	 correspondam	às	 atualmente	desempenhadas	
por	ele.		
	 	
7.3	Procedimento	
7.3.1	 A	 Equipe	 técnica	 do	 PCS,	 após	 consulta	 junto	 ao	 Titular	 de	 cada	 Órgão,	 encaminhará	
formalmente	 a	 este	 relação	 dos	 funcionários	 lotados,	 com	 indicação	 da	 situação	 atual	 e	
proposta	de	enquadramento	funcional	geral	e	específico.		
7.3.2	 O	 Titular	 de	 cada	 Órgão	 encaminhará	 a	 pertinência	 da	 proposta	 de	 enquadramento	
funcional	geral	e	específico	e	emitirá	parecer	dando	sua	aprovação	em	relação	a	ela.	Caso	haja	
alguma	discordância	entre	a	proposta	apresentada	e	a	situação	de	funcionários	do	Órgão,	seu	
Titular	 deverá	 entrar	 em	 contato	 com	 a	 equipe	 técnica	 do	 PCS,	 para	 rever	 os	 casos	
discordantes	e	chegar	a	um	consenso.	
7.3.3	 No	 enquadramento	 salarial,	 a	 ser	 realizado	 após	 a	 conclusão	 do	 enquadramento	
funcional,	 os	 funcionários	 serão	 posicionados	 no	 nível	 de	 sua	 classe	 funcional,	 em	 faixa	
compatível	com	o	respectivo	salário	atual,	de	forma	a	garantir	um	aumento	do	salário	real	de	
no	mínimo	5%,	exceção	feita	para	os	cargos	extintos	a	vagar.	
7.3.4	 No	 caso	 de	 funcionários	 que	 ocupam	 cargos	 iguais	 com	níveis	 salariais	 distintos,	 estes	
poderão	ser	enquadrados	em	faixas	salariais	que	permitam	manter	a	diferença	salarial	relativa.	
7.3.5	 Finalizando	 o	 enquadramento	 funcional	 e	 salarial,	 cada	 Órgão	 convocará	 seus	
funcionários	 para	 assinatura	 do	 TERMO	 DE	 CONCORDÂNCIA,	 relativo	 à	 aceitação	 do	
enquadramento	proposto.	Caso	haja	discordância	de	algum	funcionário,	este	poderá	recorrer	
ou	permanecer	na	situação	atual.	
7.3.6	 O	 funcionário	 que	 considere	 que	 não	 foi	 adequadamente	 enquadrado	 em	 termos	
funcionais	encaminhará	recurso	à	DREH,	no	prazo	de	10	dias	a	partir	da	ciência	de	sua	situação	
de	enquadramento,	fundamentando	sua	discordância.	
7.3.7	A	DREH	encaminhará	o	recurso	à	Comissão	de	Implantação	do	PCS,	para	reexame,	e	esta	
terá	até	30	dias	para	emitir	parecer	sobre	o	caso	apresentado.	
7.3.8	 A	Comissão	de	 Implantação	do	PCS	 será	 constituída	por	dois	 representantes	da	DREH;	
um	 representante	 do	 Titular	 do	 Órgão	 em	 que	 está	 lotado	 o	 funcionário	 requerente;	 um	
representante	dos	funcionários	e	o	especialista	responsável	pela	elaboração	do	PCS.	
7.3.9	 Os	 casos	 dos	 funcionários	 em	desvio	 de	 função	 serão	 examinados	 pela	 Comissão	 com	
base	 nas	 Descrições	 dos	 Cargos	 do	 novo	 PCS,	 questionário	 de	 análise	 de	 atribuições	
preenchido	pelo	funcionário	e	observação.	A	Comissão	definirá	o	novo	enquadramento,	caso	
haja	pertinência	de	fazê-lo.		
7.3.10	O	funcionário	será	convocado	para	tomar	ciência	do	parecer	e	de	seu	enquadramento.	
Caso	 não	 concorde,	 poderá	 permanecer	 na	 situação	 atual,	 assinando	 termo	 que	 ratifica	 a	
escolha.		
7.3.11	Cabe	à	DREH	efetuar	os	respectivos	registros	e	pagamentos	segundo	o	cronograma.	



7.3.12	O	funcionário	que	optar	por	permanecer	na	situação	atual	poderá	solicitar	ao	Titular	do	
Órgão	o	enquadramento,	um	ano	após	a	implementação	do	novo	Plano.		
	
7.4	Critérios	para	Enquadramento	Funcional	Geral	
7.4.1	Este	enquadramento	será	realizado	tendo	como	base	o	esquema	de	transposição.	
7.4.2	Quando	a	situação	atual	do	funcionário	não	propiciar	seu	enquadramento	pelo	esquema	
de	transposição,	sua	situação	será	examinada	segundo	o	item	7.3.9.	
7.4.3	 Estão	 fora	deste	esquema	de	 transposição	e	deverão	permanecer	na	 situação	atual	os	
cargos	excluídos	pelo	especialista	responsável	pela	elaboração	do	PCS.	
	
7.5	Enquadramento	nas	Classes	das	Carreiras	
7.5.1	 Para	 os	 cargos	 de	 magistério,	 o	 enquadramento	 será	 processado	 no	 novo	 Plano	 em	
Classes	correspondentes	à	que	estiverem	ocupando	no	plano	atual,	de	acordo	com	a	estrutura	
das	carreiras	em	cada	unidade.	
7.5.2	Caberá	à	Comissão	rever	ou	não	essa	classificação.	Caso	haja	revisão,	a	proposta	deverá	
ser	aprovada	pela	Direção	da	FGV.	
7.5.3	Deverão	ser	observados,	nas	classes	de	nível	superior	os	seguintes	critérios:	
a)	Descrição	de	cada	classe	na	carreira,	conforme	item	4.9.4	Norma	de	Acesso;	
b)	 Participação	 em	 eventos	 que	 visem	 à	 atualização	 de	 conhecimentos,	 como	 congressos,	
seminários	 e	 cursos	 de	 especialização;	 trabalhos	 publicados,	 para	 as	 áreas	 de	 magistério	 e	
pesquisa;	 domínio	 de	 idiomas;	 contribuição	 do	 profissional	 em	 áreas	 administrativas	 e	 de	
coordenação	da	FGV	e	atividades	que	envolvam	representação	da	Instituição.	
	

Volume	II	
Estrutura	de	Carreiras	e	Classes	

	
GRUPO	1	–	CARREIRAS	DE	ENSINO,	PESQUISA	E	ANÁLISES	ECONÔMICAS	
	
1.1	CARREIRA	DE	MAGISTÉRIO	
Professor	Titular	
Professor	Adjunto	
Professor	Assistente	
	
1.2	CARREIRA	DE	PESQUISADOR	
Pesquisador	Sênior	
Pesquisador	Pleno	
Pesquisador	Júnior	
	
1.3	CARREIRA	DE	ESPECIALISTA	EM	ANÁLISES	ECONÔMICAS	
Especialista	em	Análises	Econômicas	Júnior	
Especialista	em	Análises	Econômicas	Pleno	
Especialista	em	Análises	Econômicas	Sênior	
	
1.4	CARREIRAS	DE	APOIO	TÉCNICO	A	ANÁLISES	ECONÔMICAS	
Técnico	em	Análises	Econômicas	



Auxiliar	Técnico	em	Análises	Econômicas	
	
	
GRUPO	2	–	CARREIRAS	DE	DOCUMENTAÇÃO	E	DE	INFORMAÇÃO	
	
2.1	CARREIRA	DE	BIBLIOTECÁRIO	
Bibliotecário	Sênior	
Bibliotecário	Pleno	
Bibliotecário	Júnior	
Auxiliar	de	Biblioteca	
	
2.2	CARREIRA	DE	ANALISTA	DE	SISTEMAS	
Analista	de	Sistemas	Sênior	
Analista	de	Sistemas	Pleno	
Analista	de	Sistemas	Júnior	
	
2.3	CARREIRA	DE	PROGRAMADOR	
Programador	Sênior	
Programador	Pleno	
Programador	Júnior	
Técnico	de	Processamento	de	Dados	
	
2.4	CARREIRA	DE	ARQUIVISTA	
Arquivista	Sênior	
Arquivista	Pleno	
Arquivista	Júnior	
Técnico	de	Arquivo	
	
2.5	CARREIRA	DE	TÉCNICO	DE	INFORMAÇÃO	
Técnico	de	Informação	Sênior	
Técnico	de	Informação	Pleno	
Técnico	de	Informação	Júnior	
	
2.6	CARREIRA	DE	PRODUÇÃO	EDITORIAL	
Técnico	de	Produção	Editorial	Sênior	
Técnico	de	Produção	Editorial	Pleno	
Técnico	de	Produção	Editorial	Júnior	
Produtor	Gráfico	
	
2.7	CARREIRA	DE	EDITORAÇÃO	
Técnico	de	Editoração	de	Texto	Sênior	
Técnico	de	Editoração	de	Texto	Pleno	
Técnico	de	Editoração	de	Texto	Júnior	
	
2.8	CARREIRA	DE	EDITORAÇÃO	ELETRÔNICA	



Técnico	de	Editoração	Eletrônica	
Auxiliar	de	Editoração	Eletrônica	
	
	
GRUPO	3	–	CARREIRAS	TÉCNICAS	E	DE	APOIO	ADMINISTRATIVO	
	
3.1	CARREIRA	ADMINISTRATIVA	
Gerente	Administrativo	
Assistente	Administrativo	Sênior	
Assistente	Administrativo	Pleno	
Assistente	Administrativo	Júnior	
Agente	Administrativo	
Auxiliar	Administrativo	
	
3.2	CARREIRA	DE	CONTADOR	
Contador	
Técnico	de	Contabilidade	
	
3.3	CARREIRA	DE	SECRETARIADO	
Secretária	Executiva	
Técnico	em	Secretariado	
	
	
GRUPO	4	–	CARREIRAS	DE	SERVIÇOS	AUXILIARES	
	
4.1	CARREIRA	DE	APOIO	GRÁFICO	
Oficial	Gráfico	
Auxiliar	Gráfico	
Operador	de	Copiadora	
	
4.2	CARREIRA	DE	RESTAURANTE	
Cozinheiro	
Auxiliar	de	Restaurante	
Auxiliar	de	Cozinha	
	
	
GRUPO	5	–	CLASSES	ISOLADAS	
	
5.1	ENSINO	E	APOIO	ACADÊMICO	
Professor	Extracarreira	Técnico	Acadêmico	
	
5.2	PESQUISA	
Auxiliar	de	Pesquisa	
	
5.3	PROCESSAMENTO	DE	DADOS	



Operador	de	Computador	Digitador	
	
5.4	ARQUIVOLOGIA	
Técnico	de	Microfilmagem	
	
5.5	PRODUÇÃO	EDITORIAL	
Revisor	de	Provas	
	
5.6	COMERCIALIZAÇÃO	E	VENDAS	
Balconista	
Correspondente	Bilíngue	
	
5.7	APOIO	ADMINISTRATIVO	
Contínuo		
Datilógrafo		
Técnico	em	Equipamento	Audiovisual	
	
5.8	ADVOCACIA	
Advogado	
	
5.9	MEDICINA	E	ASSISTÊNCIA	AO	FUNCIONÁRIO	
Médico	do	Trabalho	
Nutricionista	
Assistente	Social	
Técnico	de	Segurança	do	Trabalho	
Auxiliar	de	Enfermagem	do	Trabalho	
	
5.10	RECEPÇÃO	
Recepcionista	
Ascensorista	
Telefonista	
Motorista	
Agente	Patrimonial	
Agente	de	Portaria	
	
5.11	RESTAURANTE	
Operador	de	Caldeira		
Copeiro	
	
5.12	MANUTENÇÃO	E	CONSERVAÇÃO	
Técnico	em	Manutenção	Predial	
	
	
GRUPO	6	–	GERENCIAL	
6.1	Cargos	de	Direção	Superior	



6.2	Cargos	de	Direção	Intermediária	
6.3	Cargos	de	Supervisão	
6.4	Cargos	de	Secretariado	
6.5	Cargos	ou	Funções	Temporárias	
	

Descrição	e	Especificação	de	Cargos	
MANUAL	DE	CARGOS	

DESCRIÇÃO	E	ESPECIFICAÇÃO	DE	CARGOS	
	
Cargo	da	carreira	de	Professor:	Professor	
Grupo:	1	–	Carreiras	de	Ensino,	Pesquisa	e	Análises	Econômicas.	
DESCRIÇÃO	DO	CARGO		
Descrição	sumária:	
Concebe,	 planeja,	 organiza,	 executa,	 aconselha,	 coordena,	 acompanha	 e	 avalia	 atividades	
relativas	 à	 transmissão,	 produção	 e	 aplicação	 de	 conhecimentos	 no	 âmbito	 das	 Ciências	
Sociais.	
Principais	atribuições:	
01.	 Realiza	 pesquisas	 e	 estudos,	 utilizando	 documentação	 científica	 e	 outras	 fontes	 de	
informação,	para	atualização	de	seus	conhecimentos,	especialmente	em	sua	área	de	atuação.	
02.	Prepara	programas	de	disciplina	fixando	objetivos,	selecionando	tópicos,	estabelecendo	a	
abordagem	 e	 a	 metodologia	 a	 serem	 seguidas	 e	 indicando	 bibliografia,	 para	 obter	 melhor	
rendimento	do	processo	de	ensino-aprendizagem.	
03.	 Ministra	 aulas,	 transmitindo	 conteúdos	 teórico-práticos,	 criando	 situações	 propícias	 à	
discussão	 dos	 temas	 abordados,	 para	 possibilitar	 aos	 alunos	 a	 aquisição	 e	 o	 domínio	 de	
conhecimentos	necessários	à	aplicação	e	à	análise	crítica	das	temáticas	desenvolvidas.	
04.	Estabelece	e	supervisiona	a	elaboração	de	tarefas	individuais	ou	em	grupo,	orientando	sua	
execução	e	indicando	bibliografia,	a	fim	de	contribuir	para	a	ampliação	de	conhecimentos	e	o	
desenvolvimento	de	espírito	crítico	e	de	iniciativa	dos	alunos.	
05.	 Elabora	 e	 aplica	 métodos	 de	 avaliação	 de	 conhecimentos,	 baseando-se	 nas	 aulas	
ministradas	e	nas	pesquisas	efetuadas,	para	verificar	o	grau	de	aproveitamento	e	atribuir	um	
conceito	a	cada	aluno.	
06.	Orienta	alunos	na	elaboração	de	suas	teses,	discutindo,	examinando,	revendo	e	propondo	
alterações	 nos	 trabalhos	 apresentados	 para	 garantir	 a	 qualidade	 destes	 e	 possibilitar	 a	
aprovação	dos	alunos.	
07.	 Participa	 de	 Bancas	 Examinadoras	 de	 Teses,	 analisando,	 dando	 parecer	 e	 atribuindo	
conceito	ao	trabalho	apresentado	a	fim	de	conferir	o	título	requerido.	
08.	 Pronuncia	 conferências,	 palestras	 e	 assemelhados	 dentro	 de	 sua	 área	 de	 atuação,	 para	
divulgação	de	conhecimentos	e	trabalhos	desenvolvidos.	
09.	Coordena	atividade	de	formação	e	treinamento,	promovendo	discussão	entre	profissionais	
para	elaboração	de	currículos;	programando	as	atividades	a	serem	desenvolvidas;	distribuindo	
o	 número	 de	 horas-aula	 e	 a	 carga	 horária;	 promovendo	 a	 obtenção	 do	 material	 didático	
indispensável	 à	 realização	 de	 planos	 de	 ensino;	 e	 avaliando	 os	 resultados	 das	 atividades	
pedagógicas.	
10.	 Presta	 consultoria	 técnica,	 de	 interesse	 da	 FGV,	 a	 instituições	 públicas	 e	 privadas,	
mantendo	 contato	 com	o	 cliente;	 elaborando	 e	 discutindo	 propostas	 técnico-orçamentárias,	



indicando	 e	 executando	 levantamentos;	 analisando	 e	 examinando	 dados	 a	 fim	 de	 elaborar	
diagnósticos	e	propor	soluções.	
11.	 Coopera	 com	 organismos	 oficiais	 formuladores	 e	 executores	 de	 política	 de	 educação	
superior,	participando	de	comitês	de	avaliação,	julgamento	de	bolsistas,	concessões	de	apoio	à	
pesquisa,	comissões	de	credenciamento	de	cursos.	
12.	Concebe	e	executa	pesquisas	de	campo,	procedendo	à	identificação	de	temas	de	pesquisa;	
elaborando	termos	de	referência;	coletando	e	analisando	dados;	redigindo	relatórios,	informes	
ou	assemelhados	para	publicar	ou	apresentar	em	congressos	e	outros.	
13.	 Elabora	 pareceres,	 informes	 técnicos	 e	 relatórios,	 realizando	 pesquisas,	 entrevistas	 e	
observações,	 sugerindo	medidas	para	 implantação,	desenvolvimento	ou	aperfeiçoamento	de	
atividades,	em	sua	área	de	atuação.	
14.	Mantém	intercâmbio	de	informações	técnicas	com	profissionais	de	sua	área	ou	de	outras	
especializações,	 em	 âmbito	 interno	 ou	 externo	 à	 Instituição,	 participando	 de	 seminários,	
palestras,	 reuniões,	 grupos	 de	 estudos	 e	 encontros,	 para	 aperfeiçoamento	 profissional	 e	
integração	de	conhecimentos.	
15.	Colabora	nas	atividades	de	treinamento	e	aperfeiçoamento	de	pessoal	 técnico	e	auxiliar,	
realizando	 treinamento	 em	 serviço	 ou	 ministrando	 aulas	 e	 palestras,	 para	 contribuir	 no	
desenvolvimento	qualitativo	dos	recursos	humanos	em	seu	campo	de	atuação.	
16.	 Participa	 das	 atividades	 administrativas	 de	 controle,	 e	 apoio	 referentes	 a	 seu	 campo	 de	
atuação.	
17.	Desempenha	outras	tarefas	de	mesma	natureza	e	igual	nível	de	complexidade,	inerentes	a	
sua	formação	profissional.	
	
TÍTULO	DO	CARGO:	Professor	

ESPECIFICAÇÃO	DO	CARGO	

INSTRUÇÃO:	Curso	de	mestrado	ou	de	acordo	com	o	regulamento	específico	de	cada	Escola	

CONHECIMENTOS	ESPECÍFICOS:	

EXPERIÊNCIA:	

OUTROS	REQUISITOS:	

LOCAL	DE	TRABALHO:	

Sala	de	Aula	

CARGA	HORÁRIA:	35	h/semanais.	

TURNO	DE:	07	(sete)	horas	diárias.	

ADICIONAL:	

RECRUTAMENTO:	Seleção	interna	e	externa.	 	

PROMOÇÃO:	Por	meio	de	análise	de	desempenho.	

ACESSO:	De	Professor	Assistente	para	Professor	Adjunto.	

De	Professor	Adjunto	para	Professor	Titular.	

OBSERVAÇÕES:	



ANEXO	XXIII	
	

Plano	de	cargos	e	salários	da	FGV	–	corpo	técnico-administrativo	
	

PLANO	DE	CARGOS	E	SALÁRIOS	
Apresentação	

	
A	 elaboração	 do	 Plano	 de	 Cargos	 e	 Salários	 da	 FGV	 teve	 como	 principais	 objetivos	 corrigir	
distorções	 internas,	 relativas	 à	 estrutura	 de	 salários;	 explicitar	 regras	 para	 que	 as	 ações	
relativas	à	gestão	de	pessoal	sejam	uniformes	em	todos	os	órgãos	da	FGV;	bem	como	propiciar	
o	desenvolvimento,	 a	promoção	e	o	 acesso	de	 seus	 funcionários,	 dando-lhes	perspectiva	de	
crescimento	salarial	e	funcional.	
	
A	partir	das	necessidades	identificadas	junto	às	chefias	e	aos	representantes	dos	funcionários	
entrevistados	 em	 cada	 órgão,	 procedeu-se	 ao	 levantamento	 de	 atribuições,	 por	 meio	 de	
questionários	preenchidos	por	cada	 funcionário.	A	análise	e	a	estruturação	de	carreiras	e	de	
classes	 basearam-se	 nessas	 entrevistas,	 nos	 questionários	 e	 nas	 descrições	 elaboradas	 por	
ocasião	do	Plano	de	1988.	As	descrições	e	especificações	foram	revistas	pelas	chefias	de	cada	
órgão,	para	análise	crítica,	incorporando-se,	na	maioria	das	vezes,	as	observações	feitas.	
	
A	 avaliação	 dos	 cargos,	 visando	 a	 hierarquizá-los	 internamente,	 foi	 realizada	 por	 uma	
Comissão	formada	pelos	representantes	de	cada	órgão.	Com	base	na	descrição	e	ponderação	
de	fatores,	cada	membro	atribuiu	pontos	a	um	grupo	de	cargos	e,	depois	de	sucessivos	ajustes,	
chegou-se	à	hierarquização	deles.	
	
A	 pesquisa	 salarial	 teve	 como	 amostra	 37	 empresas,	 aleatoriamente	 selecionadas	 de	 um	
universo	 de	 87	 empresas	 indicadas	 pelos	 Titulares	 de	 cada	 órgão	 e	 representantes	 dos	
funcionários.	 Todas	 as	 empresas	 foram	 classificadas,	 segundo	 a	 natureza	 de	 sua	 atividade	
preponderante,	de	modo	a	garantir	uma	amostra	mínima	representativa	para	cada	atividade	
da	FGV.	Em	cada	uma	procurou-se	pesquisar	os	52	cargos-chave	selecionados,	representantes	
dos	 diversos	 segmentos	 da	 FGV	 e	 diferentes	 níveis	 de	 complexidade.	 Das	 37	 empresas	
pesquisadas,	foram	tabuladas	26,	seja	porque	a	empresa	não	aceitou	participar,	não	devolveu	
oportunamente	 o	 caderno	 de	 pesquisa	 ou	 os	 dados	 fornecidos	 estavam	 incompletos.	 Como	
todos	os	 cargos-chave	 foram	pesquisados,	 se	obtiveram	 informações	 suficientes,	 tornando	a	
amostra	da	pesquisa	salarial	representativa.	
	
A	estrutura	 salarial	 foi	elaborada	a	partir	da	hierarquização	 interna	dos	cargos	 resultante	da	
avaliação	destes.	Foram	considerados,	também,	os	salários	atualmente	praticados	na	FGV,	em	
face	 dos	 salários	 de	 mercado.	 Na	 estrutura	 apresentada,	 buscou-se	 dar	 perspectiva	 de	
crescimento	 ao	 funcionário,	 efetuando-se	 ajuste	 da	 curva	 da	 FGV.	 Foram	 necessários,	 em	
alguns	 casos,	 ajustes	 na	 estrutura	 salarial	 e	 hierarquia	 dos	 cargos,	 em	 atenção	 aos	 salários	
praticados	no	mercado.	
	
As	 diretrizes	 e	 normas	 visam	 nortear	 a	 ação	 das	 chefias,	 propiciando-lhes	 instrumentos	 de	
gestão	de	pessoal.	



	
Volume	I	

Diretrizes	e	Normas	de	Administração	de	Cargos	e	Salários	
	

1.	Norma	de	Admissão	e	Classificação	Inicial	
1.1	Conceituação	
Admissão:	 é	 o	 ato	 que	 dá	 início	 à	 relação	 de	 emprego,	 efetivada	 por	meio	 do	 contrato	 de	
trabalho.	
Classificação	 Inicial:	 é	 a	 indicação	 da	 posição	 do	 funcionário	 dentro	 da	 estrutura	 salarial,	
identificada	pelo	cargo	e	pelo	nível	e	faixa,	quando	do	ato	de	admissão.		
	
1.2	Critérios	de	Admissão	
1.2.1	 As	 admissões	 deverão	 ser	 realizadas	 por	 processo	 seletivo,	 observados	 os	 requisitos	
mínimos	de	provimento.		
1.2.2	Deverá	ser	dada	preferência	ao	recrutamento	interno,	segundo	as	Normas	de	Acesso.	
1.2.3	Nos	casos	de	classes	de	nível	superior	em	que	a	admissão	é	feita	nos	cargos	Júnior,	Pleno	
ou	Sênior	e	para	classes	de	magistério,	nos	cargos	de	Assistente,	Adjunto	e	Titular,	a	admissão	
ocorrerá	na	categoria	inicial.		
1.2.4	 Excepcionalmente,	poder-se-á	admitir	 funcionário	em	outro	 cargo,	 sempre	que	houver	
vagas,	não	houver	possibilidade	de	preenchimento	em	curto	prazo,	por	funcionário	da	FGV,	ou	
houver	necessidade	de	uma	qualificação	profissional	específica,	a	critério	do	Titular	do	Órgão.		
1.2.5	 A	 admissão	 nas	 carreiras	 de	 ensino	 e	 pesquisa	 poderá	 ocorrer	 segundo	 o	 regime	 de	
tempo	integral	ou	tempo	parcial.	Em	se	tratando	de	outras	carreiras,	o	mesmo	procedimento	
poderá	ser	adotado	excepcionalmente.		
	
1.3	Critério	de	Classificação	
1.3.1	A	 classificação	do	 funcionário	 será	efetuada	no	 cargo	para	o	qual	 foi	 selecionado	e	no	
salário	inicial	do	nível	correspondente	ao	referido	cargo.	
1.3.2	 Excepcionalmente,	 poder-se-á	 classificar	 o	 funcionário	 em	 faixa	 diferente	 da	 inicial	 do	
nível,	de	modo	a	compatibilizar	a	qualificação	do	candidato	ao	mercado	salarial.		
	
1.4	Procedimento	
1.4.1.	 O	 órgão	 que	 necessitar	 de	 pessoal,	 solicitará	 à	 DREH	 início	 do	 processo	 seletivo;	 por	
meio	do	preenchimento	do	formulário	de	REQUISIÇÃO	DE	PESSOAL.	
1.4.2	 A	 Administração	 de	 Cargos	 e	 Salários	 na	 DREH	 deverá	 examinar	 a	 REQUISIÇÃO	 DE	
PESSOAL,	a	partir	da	existência	da	vaga	ou	da	criação	de	nova	vaga.		
1.4.3	Em	se	tratando	de	existência	de	vagas,	decorrente	de	substituição	de	funcionário,	caberá	
à	DREH	aprová-la,	 indicando	a	denominação	do	cargo	e	o	salário	de	contratação,	que	deverá	
corresponder	à	primeira	faixa	do	nível.		
1.4.4	 Em	 se	 tratando	 de	 criação	 de	 nova	 vaga,	 à	 REQUISIÇÃO	 DE	 PESSOAL	 deverá,	
necessariamente,	 ser	 anexado	 o	 QUESTIONÁRIO	 PARA	 ANÁLISE	 DE	 ATRIBUIÇÕES.	 O	 pedido	
será	examinado,	também,	pela	unidade	de	Orçamento	para	informar	sobre	a	existência	ou	não	
de	recursos.		
1.4.5	Baseada	nas	 informações	da	DREH	e	do	Orçamento,	a	Diretoria	Administrativa	decidirá	
sobre	a	aprovação	da	criação	da	nova	vaga.	



1.4.6	 As	 propostas	 de	 contratação	 de	 profissionais	 em	 cargo	 ou	 nível	 diferente	 da	 inicial	
deverão	ser	examinadas	pela	Comissão	Permanente	de	Políticas	de	Administração	de	Cargos	e	
Salários,	 que	 estabelecerá	 critérios	 para	 indicar	 o	 cargo,	 o	 nível	 e	 faixa	 salarial	 a	 serem	
aplicados,	de	acordo	com	as	qualificações	do	candidato,	o	mercado	e	os	salários	praticados	na	
FGV.	
1.4.7	 A	 Comissão,	 a	 ser	 designada	 pela	 Direção	 Superior	 da	 FGV,	 será	 constituída	 de	 três	
membros	permanente	representantes	da	DIA,	DIF	e	DREH,	e	três	membros	nomeados,	sendo	
um,	Titular	do	órgão	que	propõe	a	contratação	e	dois	Diretores	convidados.	
	
1.5	Competência	
1.5.1	A	Chefia	da	DREH	autorizará	a	admissão	de	candidato	selecionado,	desde	que	se	trate	de	
classificação	na	primeira	referência	da	faixa	salarial	e	preenchimento	de	vaga.	
1.5.2	Os	demais	casos	deverão	ser	autorizados	pelo	Diretor	Administrativo,	ouvida	a	Comissão.		
	
2.	Norma	de	Avaliação	e	Análise	de	Desempenho	
2.1	Conceituação		
Avaliação	de	Desempenho:	processo	que	visa	retratar	o	desempenho	do	funcionário	com	base	
em	seu	trabalho	em	determinado	período.	
Análise	 de	 Desempenho:	 processo	 que	 visa	 identificar	 fatores	 que	 facilitam	 ou	 dificultam	 o	
bom	desempenho	do	funcionário.		
Análise	 de	 Potencial:	 processo	 que	 visa	 avaliar	 o	 desenvolvimento	 da	 capacidade	 do	
funcionário	 a	 fim	 de	 identificar	 a	 possibilidade	 do	 exercício	 futuro	 de	 tarefas	 de	 maior	
complexidade	e	responsabilidade.	
	
2.2	Objetivos	
2.2.1	 Prover	 a	 FGV	 de	 um	 instrumento	 que	 possibilite	 a	 avaliação	 e	 análise	 periódica	 do	
desempenho	do	funcionário.		
2.2.2	 Propiciar	 o	 gerenciamento	 de	 pessoas	 por	meio	 da	 análise	 do	 trabalho	 realizado	 e	 da	
fixação	de	metas	entre	funcionário	e	chefia	imediata,	visando	melhorar	o	desempenho.	
2.2.3	 Identificar	 dificuldades	 encontradas	 na	 execução	 do	 trabalho	 e	 buscar	 soluções	 para	
superá-las.		
2.2.4	Propiciar	a	melhoria	salarial	do	funcionário	seja	por	meio	de	promoção	ou	acesso.	
	
2.3	Época	de	Realização	
2.3.1	O	registro	de	dados	relativos	à	avaliação	e	análise	de	desempenho	deverá	ser	realizado	
anualmente,	no	mês	de	outubro.	
2.3.2	 Os	 funcionários	 recém-admitidos	 serão	 avaliados	 antes	 de	 completar	 os	 três	 meses	
destinados	ao	período	de	experiência.		
2.3.3	Aqueles	admitidos,	no	período	de	outubro	e	abril,	serão	novamente	avaliados	na	época	
de	realização	da	avaliação.	
2.3.4	 Os	 admitidos	 nos	 demais	 meses	 serão	 somente	 avaliados	 no	 ano	 seguinte	 ao	 da	
admissão,	respeitando-se	o	mês	de	outubro.	
2.3.5	Nos	casos	de	transferência,	a	avaliação	deverá	ser	realizada	no	mês	de	outubro	pela	nova	
chefia.	 No	 caso	 dos	 funcionários	 transferidos	 no	 período	 de	 abril	 a	 outubro,	 será	 ouvida	 a	
chefia	anterior.		



	
2.4	Procedimento	
2.4.1	 No	 mês	 de	 setembro	 a	 DREH	 distribuirá,	 a	 cada	 órgão,	 o	 Formulário	 de	 Avaliação	 e	
Análise	de	Desempenho	e,	um	mês	antes	do	término	do	contrato	de	experiência,	nos	casos	de	
recém-admitidos.		
2.4.2	O	Titular	de	cada	órgão	distribuirá	o	Formulário	a	cada	chefia	que,	por	sua	vez,	deverá	
entregá-lo	a	cada	funcionário	sob	seu	comando.	
2.4.3	O	funcionário	efetuará	sua	autoavaliação,	preenchendo	o	item	A	do	formulário,	no	prazo	
de	cinco	dias,	e	passando-o	para	a	chefia	imediata.	
2.4.4	A	chefia	imediata	terá	cinco	dias	para	efetuar	a	avaliação	dos	seus	subordinados,	através	
do	 preenchimento	 do	 item	 B	 do	 formulário,	 e	 até	 10	 dias	 para	 marcar	 entrevista	 com	 o	
funcionário.		
2.4.5	 Competirá	 à	 chefia	 imediata	 comparar	 a	 avaliação	 preenchida	 pelo	 funcionário,	 com	
aquela	 por	 ela	 realizada,	 discutindo,	 se	 necessário,	 com	 a	 chefia	 imediatamente	 superior	 as	
avaliações	e	as	análises,	no	sentido	de	se	certificarem	de	que	estas	estão	(ou	não)	corretas,	e	
elaborarem	as	justificativas	a	serem	colocadas	no	ato	da	entrevista.	
2.4.6	 A	 chefia	 imediata	 marcará	 entrevista	 com	 cada	 funcionário,	 individualmente,	 para	
examinarem	em	conjunto	os	resultados	alcançados.	Nos	casos	de	discrepância,	ambos	deverão	
buscar	 o	 consenso	 com	 relação	 à	 pontuação	 e	 estabelecer	 medidas	 para	 melhorar	 o	
desempenho.		
2.4.7	Caso	o	consenso	não	seja	alcançado,	a	pontuação	do(s)	item(ns)	deverá	permanecer	em	
branco.	Na	avaliação	global,	prevalecerá	o	valor	dado	pela	chefia.		
2.4.8	Mesmo	não	havendo	concordância	quanto	ao	resultado,	o	funcionário	deverá	assinar	o	
Formulário	de	Avaliação	e	Análise	de	Desempenho.	
2.4.9	 Após	 o	 exame	 em	 conjunto	 da	 avaliação	 entre	 chefia	 imediata	 e	 cada	 funcionário,	 os	
formulários	deverão	ser	encaminhados	à	chefia	imediatamente	superior,	que	tomará	ciência.	
2.4.10	As	chefias	em	conjunto	identificarão	ações	de	treinamento,	melhoria	de	equipamento	e	
instalações,	melhoria	 nos	 fluxos	 de	 trabalho,	 entre	 outras	medidas	 a	 serem	 implementadas,	
visando	melhorar	o	desempenho	de	sua	equipe.	
2.4.11	O	Titular	do	órgão	encaminhará	à	DREH	os	Formulários	preenchidos,	e	à	DIA	um	plano	
de	ação.		
2.4.12	 A	 DREH	 tabulará	 os	 dados	 e	 identificará	 os	 candidatos	 à	 promoção,	 acesso,	
transferência	e	desligamento.	
2.4.13	A	DIA	examinará	os	planos	de	ação,	consolidando-os	em	um	Plano	de	Desenvolvimento	
Organizacional,	a	ser	implementado	a	partir	das	prioridades	fixadas.		
2.4.14	Os	 recursos,	para	 implementação	do	Plano	de	Desenvolvimento	Organizacional,	 serão	
provenientes	 do	 Fundo	 de	 Modernização	 Institucional	 (FMI)	 de	 cada	 órgão	 e	 previstos	 no	
orçamento	deste.		
	
2.5	Resultado	da	Avaliação	e	da	Análise	
2.5.1	No	caso	de	o	funcionário	ter	sido	classificado	como	ótimo	e	muito	bom,	poderá	ou	não	
receber	 a	 promoção,	 em	 função	 dos	 recursos	 disponíveis	 para	 cada	 unidade	 e	 a	 critério	 da	
chefia	 imediata;	 estará	 apto	 para	 se	 candidatar	 a	 acesso	 ou,	 ainda,	 poderá	 ser	 transferido,	
como	forma	de	preparação	para	o	acesso	futuro.	
2.5.2	Se	o	funcionário	tiver	sido	classificado	como	bom,	permanecerá	na	situação	atual.	



2.5.3	Se	o	funcionário	tiver	sido	classificado	como	regular,	permanecerá	na	situação	atual	ou	
poderá	 ser	 transferido,	 buscando	 uma	 melhor	 adequação	 do	 trabalho	 em	 relação	 a	 suas	
aptidões.	
2.5.4	 No	 caso	 de	 o	 funcionário	 ter	 sido	 classificado	 como	 fraco,	 poderá	 permanecer	 na	
situação	atual	ou	ser	desligado	da	FGV.		
2.5.5	 O	 funcionário	 classificado	 como	 regular	 ou	 fraco,	 deverá	 se	 submeter	 a	 uma	 nova	
avaliação,	 seis	 meses	 após	 esse	 resultado,	 no	 sentido	 de	 se	 observar	 novamente	 o	 seu	
desempenho.	 Havendo	 nova	 distribuição	 do	 Formulário	 de	 Avaliação	 e	 Análise	 de	
Desempenho,	um	mês	antes	do	término	dos	seis	meses	previstos	anteriormente.	
	
2.6	Recurso	
2.6.1	No	caso	de	não	haver	consenso	sobre	o	resultado	da	avaliação,	o	funcionário	terá	cinco	
dias	 para	 recorrer	 da	 decisão,	 preenchendo	 o	 Requerimento,	 a	 ser	 encaminhado	 à	 DREH,	
justificando	 o	 seu	 pedido,	 desde	 que	 tenha	 tomado	 ciência	 e	 assinado	 o	 Formulário	 de	
Avaliação	e	Análise	de	Desempenho.	
2.6.2	O	Requerimento	 será	examinado	pelo	Titular	de	 cada	órgão	ou	 seu	 representante,	em	
conjunto	 com	 a	 DREH,	 que	 ouvirão	 a	 chefia	 imediata	 e	 o	 funcionário	 envolvido,	 emitindo	
parecer	final.	
2.6.3	A	DREH	dará	ciência	do	parecer	ao	funcionário	e	à	chefia	imediata,	que	deverão	assinar	o	
documento.	Em	seguida,	a	Divisão	procederá	ao	registro	do	resultado.	
2.6.4	 Em	 se	 tratando	 de	 funcionário	 da	 DREH,	 caso	 não	 haja	 consenso	 entre	 funcionário	 e	
chefia	da	DREH,	o	recurso	será	examinado	pela	DIA.		
	
3.	Normas	de	Promoção	
3.1	Conceituação		
Promoção:	é	a	alteração	do	salário	do	 funcionário,	dentro	da	mesma	classe	salarial	do	cargo	
que	ocupa.		
3.2	 Objetivo:	 premiar	 a	 dedicação	 do	 funcionário	 em	 seu	 trabalho,	 propiciando-lhe	 um	
aumento	salarial.	
3.3	 Época	 de	 Concessão:	 a	 promoção	 será	 concedida	 ao	 longo	 do	 ano,	 observados	 os	
requisitos	previstos	na	presente	Norma	e	a	dotação	orçamentária	fixada	anualmente	para	esse	
fim.	
	
3.4	Requisitos	
3.4.1	Estar	em	efetivo	exercício	do	cargo,	no	mínimo	de	seis	meses.	
3.4.2	Não	ter	sofrido	pena	disciplinar	nos	últimos	12	meses.	
3.4.3	Ter	sido	classificado	como	muito	bom	e	ótimo	na	última	avaliação	de	desempenho.	
3.4.4	Ter	sido	indicado	por	sua	chefia	imediata.	
3.4.5	Haver	disponibilidade	de	recursos	para	cobrir	o	aumento	de	despesas.	
	
3.5	Procedimento	
3.5.1	 Um	mês	 após	 a	 realização	 da	 Avaliação	 e	 Análise	 de	 Desempenho,	 a	 DREH	 enviará,	 a	
cada	Titular	de	órgão,	relação	de	funcionários	que	satisfazem	os	requisitos	estabelecidos.	
3.5.2	 Cabe	 ao	 Titular	 de	 cada	 órgão	 estabelecer	 o	 processo	 de	 promoção	 e	 autorizar	 as	
concessões	de	mérito.	



3.5.3	 Observando	 o	 percentual	 orçamentário	 destinado	 à	 promoção,	 os	 Titulares	 de	 cada	
órgão	 terão	10	dias	para	proceder	à	seleção	dos	 funcionários,	a	 serem	promovidos,	e	enviar	
Mapa	de	Planejamento	de	Mérito	à	DREH,	 indicando	o	nome	dos	funcionários	contemplados	
com	o	respectivo	percentual	de	aumento	e	mês	de	concessão.		
3.5.4	À	DREH	caberá	o	registro	e	pagamento	das	promoções	autorizadas	pelos	Diretores.	
3.5.5	Caso	o	funcionário	seja	desligado	da	FGV,	antes	do	recebimento	do	seu	mérito,	o	Titular	
do	 órgão	 poderá	 utilizar	 esse	 crédito	 para	 contemplar	 outro	 funcionário,	 que	 atenda	 às	
exigências	de	promoção.		
3.5.6	 O	 Titular	 do	 órgão	 poderá	 introduzir	mudanças	 no	Mapa	 de	 Planejamento	 de	Mérito,	
relacionadas	à	antecipação	ou	adiamento	da	concessão	do	mérito,	quando	julgar	necessárias.		
	
3.6	Concessão	do	Mérito	
3.6.1	A	dotação	orçamentária	destinada	à	promoção	refere-se	a	um	determinado	percentual,	
calculado	sobre	o	total	anual	da	folha	de	pagamento,	a	ser	decidido,	a	cada	ano,	pela	Direção	
Superior	da	FGV.	
3.6.2	 Cada	órgão	 receberá	um	montante,	 que	 corresponderá	 à	 participação	de	 sua	 folha	de	
pagamento	anual,	em	relação	à	 folha	de	pagamento	 total	da	FGV,	 segundo	cálculo	efetuado	
pela	DREH.	
3.6.3	Esse	montante	por	órgão	será	ainda	dividido,	proporcionalmente	à	participação	de	sua	
folha,	por	grupo	de	carreiras	e	classes.	
3.6.4	Em	virtude	da	limitação	de	recursos	para	concessão	de	aumento	por	mérito,	nem	todos	
os	funcionários	avaliados	como	ótimo	e	muito	bom	farão	jus	a	esse	aumento	salarial.	
3.6.5	 A	 distribuição	 da	 dotação	 orçamentária	 a	 que	 fará	 jus	 cada	 órgão,	 para	 premiar	 o	
desempenho	 ótimo	 e	 muito	 bom,	 será	 definida	 pelo	 Titular	 do	 órgão,	 por	 ocasião	 da	
elaboração	da	proposta	orçamentária.		
3.6.6	No	caso	de	o	funcionário	ter	sido	avaliado	como	muito	bom,	terá	direito	a	aumento	de	
salário	correspondente	a	uma	faixa	da	tabela	salarial.		
3.6.7	No	caso	de	o	funcionário	ter	sido	avaliado	como	ótimo,	terá	direito	a	aumento	de	salário	
correspondente	a	duas	faixas	da	tabela	salarial.	
3.6.8	 Caso	 não	 haja	 coincidência	 de	 um	 aumento	 por	 promoção,	 na	 mesma	 época	 da	
concessão	de	acesso,	o	procedimento	deverá	ser	o	de	incorporar	primeiro	a	promoção	a	que	
fará	jus	e,	baseado	nesse	montante,	ser	classificado	no	novo	cargo	e	em	uma	faixa	salarial,	que	
não	poderá	ser	inferior	ao	somatório	do	salário	atual	mais	a	promoção.	
3.6.9	A	promoção	de	funcionário	que	esteja	ocupando	cargo	em	comissão,	dar-se-á	segundo	
seu	 nível	 salarial	 nesse	 cargo.	 O	 registro,	 contudo,	 far-se-á	 também	 no	 nível	 e	 faixa	 salarial	
correspondentes	ao	ser	cargo	de	carreira.		
	
4.	Norma	de	Acesso	
4.1	Conceituação:	é	o	progresso	funcional	e	consequente	melhoria	salarial	com	a	mudança	de	
uma	classe	para	outra	de	maior	complexidade,	usualmente	na	mesma	carreira.		
4.2	 Objetivo:	 propiciar	 o	 desenvolvimento	 profissional	 do	 funcionário	 que	 tem	desempenho	
igual	ou	superior	a	muito	bom	e	apresenta	potencial	para	assumir	atribuições	mais	complexas	
e	de	maior	responsabilidade.	
4.3	Época	de	Concessão:	a	qualquer	momento,	desde	que	haja	vaga.	
	



4.4	Requisitos	
4.4.1	Estar	em	efetivo	exercício	na	FGV	seis	meses	antes	da	época	de	seleção.	
4.4.2	Contar,	no	mínimo,	com	12	meses	de	permanência	no	mesmo	cargo.	
4.4.3	Não	ter	sofrido	pena	disciplinar	nos	últimos	12	meses.	
4.4.4	Ter	sido	classificado	como	muito	bom,	ou	ótimo,	na	última	análise	de	desempenho.	
4.4.5	Preencher	os	requisitos	mínimos,	necessários	para	ocupar	o	cargo	de	acesso.	
4.4.6	Ter	sido	aprovado	no	processo	seletivo.	
	
4.5	Procedimento	
4.5.1	Por	ocasião	da	Proposta	Orçamentária,	cada	Titular	de	Órgão	fará	uma	revisão	dos	cargos	
que	deverão	ser	preenchidos,	em	sua	unidade,	no	próximo	ano.	
4.5.2	 O	 órgão	 que	 necessita	 de	 pessoal	 solicitará	 à	 DREH	 o	 início	 do	 processo	 seletivo,	 por	
meio	do	preenchimento	do	formulário	REQUISIÇÃO	DE	PESSOAL.	
4.5.3	 A	 Administração	 de	 Cargos	 e	 Salários,	 da	 DREH,	 deverá	 examinar	 a	 REQUISIÇÃO	 DE	
PESSOAL,	a	partir	da	existência	da	vaga	ou	da	criação	de	nova	vaga.	
4.5.4	Em	se	tratando	de	existência	de	vaga,	decorrente	de	substituição	de	funcionário,	caberá	
à	DREH	aprová-la,	indicando	a	denominação	da	classe	e	o	salário	correspondente.	
4.5.5	 Em	 se	 tratando	 de	 criação	 de	 nova	 vaga,	 à	 REQUISIÇÃO	 DE	 PESSOAL	 deverá,	
necessariamente,	 ser	 anexado	 o	 QUESTIONÁRIO	 PARA	 ANÁLISE	 DE	 ATRIBUIÇÕES	 e	 ser	
examinado,	 também,	pela	unidade	de	ORÇAMENTO	para	 informar	sobre	a	existência	ou	não	
de	recursos.	
4.5.6	Baseada	nas	 informações	da	DREH	e	do	Orçamento,	a	Diretoria	Administrativa	decidirá	
sobre	a	aprovação	da	criação	da	nova	vaga.	
4.5.7	 A	 DREH	 consolidará	 as	 solicitações	 e	 estabelecerá	 cronograma	 a	 ser	 aprovado	 pela	
Direção	da	FGV.	
4.5.8	 Uma	 vez	 aprovada	 a	 vaga,	 competirá	 à	 DREH	 proceder	 à	 análise	 e	 avaliação	 do	 novo	
cargo,	indicando	sua	denominação,	nível	e	salário	correspondente.	
4.5.9	 A	DREH	dará	 início	 ao	 processo	 seletivo,	 divulgando	 as	 vagas	 a	 serem	preenchidas,	 os	
requisitos	mínimos	para	preenchimento	delas	e	a	forma	de	seleção,	sendo	esta,	estabelecida,	
em	conjunto	com	o	órgão	solicitante,	observados	os	itens	4.6,	4.7	e	4.8.	
4.5.10	A	DREH	promoverá	as	 inscrições	de	candidatos	e	procederá	à	pré-seleção,	verificando	
se	os	requisitos	previstos	foram	preenchidos,	eliminando	os	candidatos	que	não	atenderam	a	
estes.	
4.5.11	A	DREH	ou	cada	órgão	procederá	à	escolha	dos	candidatos	 inscritos,	segundo	a	forma	
de	seleção	estabelecida.	
4.5.12	A	DREH	ordenará	e	divulgará	a	lista	dos	candidatos	classificados.	
4.5.13	A	DREH	procederá	ao	registro,	aos	enquadramentos	funcional	e	salarial	do	funcionário	e	
ao	correspondente	pagamento.	
	
4.6	Acesso	às	Classes	de	Apoio	Administrativo	e	Técnico	
4.6.1	 As	 classes	 de	 apoio	 administrativo	 e	 técnico	 terão	 por	 exigência	 primeiro	 ou	 segundo	
grau	de	instrução	para	seu	provimento,	segundo	as	respectivas	especificações.	
4.6.2	Preenchidos	os	requisitos	previstos	no	tem	4.4,	será	aceita	a	inscrição	do	funcionário	que	
será	submetido	a	provas	de	seleção.	



4.6.3	 Terá	 prioridade	 o	 funcionário	 que	 ocupar	 cargo,	 no	 órgão	 requisitante	 da	 vaga,	 desde	
que	classificado	entre	os	três	primeiros	colocados.	
4.6.4	 Não	 havendo	 preenchimento	 das	 vagas	 por	 funcionários	 da	 FGV,	 a	 DREH	 procederá	 a	
processo	de	seleção	externa.		
	
4.7	Acesso	para	as	Classes	de	Nível	Superior	
4.7.1	Estas	classes	exigirão	para	provimento	curso	superior.	
4.7.2	 Preenchidos	 os	 requisitos	 previstos	 no	 item	4.4,	 será	 aceita	 a	 inscrição	 do	 funcionário	
que	será	submetido	a	uma	Comissão	de	Avaliação.	
4.7.3	A	Comissão	de	Avaliação	será	composta	de	cinco	membros,	designados	pelo	Titular	do	
Órgão.	
4.7.4	A	Comissão	definirá	os	critérios	e	tipo	de	exames	a	serem	aplicados.	
	
4.8	Acesso	para	a	Classe	de	Magistério	
4.8.1	 Esta	 classe	 exige	 para	 seu	 provimento	 curso	 de	 mestrado	 ou	 doutorado,	 segundo	
requisitos	e	processo	previstos	no	regulamento	ou	regimento	de	cada	Escola.	
	
4.9	Acesso	de	Classes	de	Nível	Superior	e	Magistério	na	Carreira	
4.9.1	Atendidos	os	requisitos	previstos	no	item	4.4,	será	aceita	a	inscrição	do	funcionário,	que	
preencherá	formulário	próprio,	sendo	este	examinado	por	uma	Comissão	de	Avaliação.	
4.9.2	 A	 Comissão	 de	 Avaliação	 será	 composta	 de	 cinco	 membros,	 da	 mesma	 carreira	
profissional,	pertencentes	ou	não	à	FGV,	designada	pelo	Titular	do	Órgão.	
4.9.3	A	Comissão	definirá	os	critérios	e	o	tipo	de	exames	a	serem	aplicados.	
4.9.4	Descrição	de	cada	Classe	na	Carreira	
a)	Jr.	ou	Assistente:		
As	atribuições	desempenhadas	não	têm	maior	complexidade	nem	requerem	especialização.	A	
maior	parte	do	 tempo	é	dedicada	a	 tarefas	 repetitivas,	que	exigem	a	 seleção	e	aplicação	de	
normas	 e	 técnicas	 para	 elaboração	 de	 pequenas	 modificações.	 Trabalho	 realizado	 sob	
orientação	e	supervisão,	com	poucas	possibilidades	de	tomar	decisões.		
Não	é	requerida	experiência	mínima	para	provimento	do	cargo.	Para	seu	pleno	desempenho,	
são	necessários,	no	mínimo,	dois	anos	de	exercício	no	cargo.		
A	instrução	mínima	requerida	é	graduação	para	os	cargos	técnicos	e	mestrado	para	os	cargos	
de	magistério.		
b)	Pleno	ou	Adjunto:	
Maior	 parte	 do	 tempo	 é	 dedicada	 a	 atribuições	 executadas	 com	 autonomia,	 que	 requerem	
certa	 especialização,	 bem	 como	 conhecimento	 amplo	 e	 diversificado	 de	 técnicas	 específicas	
em	 sua	 área	 de	 atuação.	 Trabalho	 realizado	 sob	 orientações	 de	 caráter	 geral,	 com	
possibilidade	de	tomar	decisões	independentes.		
A	 experiência	 mínima	 requerida	 para	 acesso	 ao	 cargo	 é	 de	 três	 anos.	 Para	 o	 efetivo	
desempenho	do	trabalho,	são	necessários,	no	mínimo,	seis	anos	de	experiência	acumulada.		
A	titulação	mínima	requerida	para	cargos	da	carreira	de	ensino	e	pesquisa	é	doutorado.	
c)	Sênior	ou	Titular:		
A	maior	parte	do	tempo	é	dedicada	a	atribuições	que	envolvem	interpretação,	organização	e	
coordenação	 de	 projetos	 de	 envergadura.	 As	 atividades	 são	 diversificadas	 e	 complexas,	



apresentando	 problemas	 únicos	 e	 controvertidos,	 que	 exigem	 alto	 grau	 de	 criatividade	 e	
decisões	de	impacto.		
Para	o	pleno	desempenho	do	trabalho,	é	requerida	experiência	mínima	acumulada	de	10	anos	
na	função.		
A	instrução	mínima	requerida	para	os	cargos	da	carreira	de	ensino	e	pesquisa	é	doutorado.		
É	necessário	que	tenha	desenvolvido	ou	implementado	projeto	de	impacto	na	Instituição.	Para	
os	 cargos	da	 carreira	de	ensino	e	pesquisa,	 o	 funcionário	deverá	 ter	publicado	monografias,	
pesquisas	ou	projetos	e	livro,	inovadores,	em	seu	campo	profissional.	
	
5.	Norma	de	Transferência	
5.1	Conceituação:	mudança	de	um	cargo	para	outro	de	mesmo	nível	salarial	em	classe	distinta,	
seja	isolada	ou	pertencente	à	carreira.	
5.2	Objetivo:	 buscar	 adequação	do	 funcionário	 a	 outro	 tipo	de	 tarefas,	 por	 falta	 de	 aptidão	
para	executar	as	atuais,	ou	prepará-lo	para	acesso.	
5.3	 Época	 de	 Concessão:	 sempre	 que	 houver	 requisição,	 seja	 por	 parte	 do	 Titular	 de	 cada	
Órgão	ou	do	próprio	funcionário.	
	
5.4	Requisitos	
5.4.1	 Contar,	 no	 mínimo,	 com	 12	 meses	 de	 permanência	 no	 mesmo	 cargo.	 Exceção	 feita	
quando	se	tratar	de	readaptação	provocada	por	doença,	assim	reconhecida	pelo	INSS,	ou	por	
recomendação	da	DREH.	
5.4.2	 Não	 ter	 sofrido	 pena	 disciplinar	 nos	 últimos	 12	 meses,	 no	 caso	 de	 preparação	 para	
acesso.	
5.4.3	Não	ter	sido	classificado	como	fraco	na	última	análise	de	desempenho.	
5.4.4	Preencher	os	requisitos	mínimos	da	classe	e	submeter-se	a	estágio	probatório.	
5.4.5	Haver	existência	de	vaga.	
	
5.5	Procedimento	
5.5.1	O	Titular	de	cada	Órgão	proporá	a	 transferência	do	 funcionário,	 conforme	 indicado	no	
FORMULÁRIO	DE	AVALIAÇÃO	E	ANÁLISE	DE	DESEMPENHO.		
5.5.2	 O	 funcionário	 solicitará	 transferência,	 por	 meio	 de	 REQUERIMENTO	 encaminhado	 ao	
Titular	de	seu	Órgão,	que	o	enviará	à	DREH.	
5.5.3	A	DREH	verificará	se	o	funcionário	cumpre	os	requisitos	do	item	5.4.	
5.5.4	A	DREH	submeterá	o	funcionário	a	testes	de	qualificação	e	treinamento,	se	necessário,	e	
acompanhará	o	estágio	probatório	de	três	meses.		
5.5.5	 A	 DREH	 examinará	 a	 avaliação	 e	 análise	 de	 desempenho,	 antes	 de	 proceder	 ao	
respectivo	registro.		
	
6.	Norma	de	Revisão	do	PCS	
6.1	 Objetivo:	 dar	 dinâmica	 ao	 Plano	 de	 Cargos	 e	 Salários	 (PCS),	 atualizando,	 sempre	 que	
necessário,	a	Estrutura	de	Carreiras	e	Classes,	bem	como	a	Estrutura	Salarial.	
6.2	Procedimento	
6.2.1	A	iniciativa	para	propor	alterações	no	PCS	caberá:		
a)	ao	Titular	de	cada	Órgão	da	FGV;	
b)	à	Chefia	da	DREH;	



c)	aos	Representantes	dos	Funcionários.	
6.2.2	A	 solicitação	deverá	 ser	 fundamentada	e	encaminhada	à	DIA,	que	 terá	 cinco	dias	para	
convocar	a	Comissão	Permanente	de	Políticas	de	Administração	de	Cargos	e	Salários.	
6.2.3	A	Comissão	examinará	e	indicará	opções	para	decisão	da	Direção	da	FGV	ou	DIA.	
6.2.4	A	implementação	das	decisões	caberá	à	DREH.	
	
6.3	Causas	para	dar	início	à	Revisão	do	PCS	
6.3.1	Mudança	 das	 atribuições,	 em	 virtude	 da	 adoção	 de	 nova	 tecnologia	 ou	 alterações	 no	
processo	de	trabalho.	
6.3.2	Alta	rotatividade	de	pessoal,	em	virtude	de	demandas	do	mercado	de	trabalho.	
6.3.3	Incorporação	de	novas	atividades.	
6.3.4	Transferência	ou	extinção	de	atividades.	
	
6.4	Avaliação	de	Cargos	a	partir	de	Desvio	de	Função	
6.4.1	Durante	a	vigência	do	Plano	de	Cargos	e	Salários	(PCS),	sempre	que	ocorrer	um	desvio	de	
função,	o	Titular	do	Órgão	deverá	encaminhar	o	QUESTIONÁRIO	ANÁLISE	DE	ATRIBUIÇÕES	à	
DREH.	
6.4.2	A	DREH	procederá	à	análise	e	à	avaliação	da	situação	funcional,	a	fim	de	comprovar	as	
informações	 que	 constam	 do	 Questionário,	 bem	 como	 verificar	 se	 os	 requisitos	 da	 classe	
foram	atendidos.	
6.4.3	 A	 DREH	 emitirá	 parecer.	 Em	 se	 tratando	 de	mudança	 de	 classe	 para	 outra	 de	mesmo	
nível	 salarial,	 será	aplicada	a	Norma	de	Transferência.	Caso	se	 trate	de	mudança	de	classe	e	
nível	salarial,	será	aplicada	a	Norma	de	Acesso.	
6.5	Periodicidade	
6.5.1	A	Comissão	se	reunirá	sempre	que	houver	necessidade	de	deliberar	sobre:		
-	criação,	fusão,	desdobramento	ou	extinção	de	classes;	
-	modificação	do	conteúdo	(descrição)	e	das	especificações	da	classe;	
-	alteração	da	denominação	da	classe;	
-	reavaliação	da	classe,	para	modificar	sua	faixa	salarial;	
-	 reavaliação	 da	 estrutura	 salarial,	 isto	 é,	 do	 número	 de	 níveis,	 do	 número	 de	 faixas,	 da	
diferença	percentual	entre	cada	faixa,	e	do	valor	inicial,	médio	e	final	de	cada	faixa.	
6.5.2	A	Comissão	Permanente	de	Políticas	de	Administração	de	Cargos	e	 Salários,	designada	
pela	 Direção	 Superior	 da	 FGV,	 será	 constituída	 por	 três	 membros	 permanentes,	
representantes	 da	DIA,	 DIF	 e	DREH,	 e	 três	membros	 nomeados,	 sendo,	 Titular	 do	Órgão	 ou	
Representante	dos	funcionários,	que	propõe	a	alteração	e	dois	Diretores	convidados.	
	
7.	Normas	de	Enquadramento	
7.1	 Conceituação:	 é	 a	 classificação	 do	 funcionário	 em	 uma	 classe	 e	 respectivo	 nível	 e	 faixa	
salarial	do	novo	Plano	de	Cargos	e	Salários,	que	poderá	modificar	sua	situação	atual	ou	não.		
7.2	Tipos	de	Enquadramento	
7.2.1	 Funcional	 Geral:	 é	 a	 transposição	 dos	 funcionários	 da	 classe	 atual	 para	 a	 nova,	 sem	
exame	dos	desvios	de	função.	
7.2.2	Salarial:	é	a	transposição	do	funcionário	com	salário	percebido	atualmente	para	o	nível	e	
faixa	do	novo	Plano.	



7.2.3	Funcional	Específico:	é	a	análise	dos	desvios	de	função,	visando	corrigir	a	classificação	de	
um	 funcionário	 em	outra	 classe,	 cujas	 tarefas	 correspondam	às	 atualmente	desempenhadas	
por	ele.		
	 	
7.3	Procedimento	
7.3.1	 A	 Equipe	 técnica	 do	 PCS,	 após	 consulta	 junto	 ao	 Titular	 de	 cada	 Órgão,	 encaminhará	
formalmente	 a	 este	 relação	 dos	 funcionários	 lotados,	 com	 indicação	 da	 situação	 atual	 e	
proposta	de	enquadramento	funcional	geral	e	específico.		
7.3.2	 O	 Titular	 de	 cada	 Órgão	 encaminhará	 a	 pertinência	 da	 proposta	 de	 enquadramento	
funcional	geral	e	específico	e	emitirá	parecer	dando	sua	aprovação	em	relação	a	ela.	Caso	haja	
alguma	discordância	entre	a	proposta	apresentada	e	a	situação	de	funcionários	do	Órgão,	seu	
Titular	 deverá	 entrar	 em	 contato	 com	 a	 equipe	 técnica	 do	 PCS,	 para	 rever	 os	 casos	
discordantes	e	chegar	a	um	consenso.	
7.3.3	 No	 enquadramento	 salarial,	 a	 ser	 realizado	 após	 a	 conclusão	 do	 enquadramento	
funcional,	 os	 funcionários	 serão	 posicionados	 no	 nível	 de	 sua	 classe	 funcional,	 em	 faixa	
compatível	com	o	respectivo	salário	atual,	de	forma	a	garantir	um	aumento	do	salário	real	de	
no	mínimo	5%,	exceção	feita	para	os	cargos	extintos	a	vagar.	
7.3.4	 No	 caso	 de	 funcionários	 que	 ocupam	 cargos	 iguais	 com	níveis	 salariais	 distintos,	 estes	
poderão	ser	enquadrados	em	faixas	salariais	que	permitam	manter	a	diferença	salarial	relativa.	
7.3.5	 Finalizando	 o	 enquadramento	 funcional	 e	 salarial,	 cada	 Órgão	 convocará	 seus	
funcionários	 para	 assinatura	 do	 TERMO	 DE	 CONCORDÂNCIA,	 relativo	 à	 aceitação	 do	
enquadramento	proposto.	Caso	haja	discordância	de	algum	funcionário,	este	poderá	recorrer	
ou	permanecer	na	situação	atual.	
7.3.6	 O	 funcionário	 que	 considere	 que	 não	 foi	 adequadamente	 enquadrado	 em	 termos	
funcionais	encaminhará	recurso	à	DREH	no	prazo	de	10	dias	a	partir	da	ciência	de	sua	situação	
de	enquadramento,	fundamentando	sua	discordância.	
7.3.7	A	DREH	encaminhará	o	recurso	à	Comissão	de	Implantação	do	PCS,	para	reexame,	e	esta	
terá	até	30	dias	para	emitir	parecer	sobre	o	caso	apresentado.	
7.3.8	 A	Comissão	de	 Implantação	do	PCS	 será	 constituída	por	dois	 representantes	da	DREH;	
um	 representante	 do	 Titular	 do	 Órgão	 em	 que	 está	 lotado	 o	 funcionário	 requerente;	 um	
representante	dos	funcionários	e	o	especialista	responsável	pela	elaboração	do	PCS.	
7.3.9	 Os	 casos	 dos	 funcionários	 em	desvio	 de	 função	 serão	 examinados	 pela	 Comissão	 com	
base	 nas	 Descrições	 dos	 Cargos	 do	 novo	 PCS,	 questionário	 de	 análise	 de	 atribuições	
preenchido	pelo	funcionário	e	observação.	A	Comissão	definirá	o	novo	enquadramento,	caso	
haja	pertinência	de	fazê-lo.		
7.3.10	O	funcionário	será	convocado	para	tomar	ciência	do	parecer	e	de	seu	enquadramento.	
Caso	 não	 concorde,	 poderá	 permanecer	 na	 situação	 atual,	 assinando	 termo	 que	 ratifica	 a	
escolha.		
7.3.11	Cabe	à	DREH	efetuar	os	respectivos	registros	e	pagamentos	segundo	o	cronograma.	
7.3.12	O	funcionário	que	optar	por	permanecer	na	situação	atual	poderá	solicitar	ao	Titular	do	
Órgão	o	enquadramento,	um	ano	após	a	implementação	do	novo	Plano.		
	
7.4	Critérios	para	Enquadramento	Funcional	Geral	
7.4.1	Este	enquadramento	será	realizado	tendo	como	base	o	esquema	de	transposição.	



7.4.2	Quando	a	situação	atual	do	funcionário	não	propiciar	seu	enquadramento	pelo	esquema	
de	transposição,	sua	situação	será	examinada	segundo	o	item	7.3.9.	
7.4.3	 Estão	 fora	deste	esquema	de	 transposição	e	deverão	permanecer	na	 situação	atual	os	
cargos	excluídos	pelo	especialista	responsável	pela	elaboração	do	PCS.	
7.5	Enquadramento	nas	Classes	das	Carreiras	
7.5.1	 Para	 os	 cargos	 de	 magistério,	 o	 enquadramento	 será	 processado	 no	 novo	 Plano	 em	
Classes	correspondentes	à	que	estiverem	ocupando	no	plano	atual,	de	acordo	com	a	estrutura	
das	carreiras	em	cada	unidade.	
7.5.2	Caberá	à	Comissão	rever	ou	não	essa	classificação.	Caso	haja	revisão,	a	proposta	deverá	
ser	aprovada	pela	Direção	da	FGV.	
7.5.3	Deverão	ser	observados,	nas	classes	de	nível	superior,	os	seguintes	critérios:	
a)	Descrição	de	cada	classe	na	carreira,	conforme	item	4.9.4	Norma	de	Acesso;	
b)	 Participação	 em	 eventos	 que	 visem	 à	 atualização	 de	 conhecimentos,	 como	 congressos,	
seminários	 e	 cursos	 de	 especialização;	 trabalhos	 publicados,	 para	 as	 áreas	 de	 magistério	 e	
pesquisa;	 domínio	 de	 idiomas;	 contribuição	 do	 profissional	 em	 áreas	 administrativas	 e	 de	
coordenação	da	FGV	e	atividades	que	envolvam	representação	da	Instituição.	
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Grupo	3	–	Carreiras	Técnicas	e	de	Apoio	Administrativo	
DESCRIÇÃO	DO	CARGO	
Descrição	sumária:	
Cargo	cujas	atribuições	envolvem	o	exame	de	processos;	redação	de	minutas	de	ofícios,	cartas,	
despachos	 e	 outros;	 a	 execução	 de	 trabalhos	 administrativos	 referentes	 a	 administração	
escolar,	 orçamento,	 patrimônio,	 suprimento,	 tesouraria,	 serviços	 gerais,	 comercialização	
editorial	e	produção	editorial.	
Principais	atribuições:	
01.	 Informa	 e	 dá	 andamento	 a	 processos,	 lendo-os,	 aplicando	 regulamentos	 e	 normas	
existentes	e	redigindo	minutas	de	despachos.	
02.	 Redige	 minutas	 de	 cartas,	 ofícios,	 comunicações	 internas	 e	 outros,	 segundo	 orientação	
superior,	para	garantir	as	comunicações	internas	e	externas.	
03.	 Providencia	 a	 datilografia	 de	 documentos,	 orientando	 o	 trabalho	 a	 ser	 executado;	
revisando	e	assinalando	as	correções	ortográficas,	datilográficas,	de	conteúdo	e	de	forma.	
04.	 Compila,	 organiza	 e	 transcreve	 dados,	 consultando	 documentos,	 elaborando,	 sob	
supervisão,	formulários,	planilhas	eletrônicas,	preenchendo-os,	efetuando	cálculos	aritméticos	
e	estatísticos,	para	subsidiar	a	realização	de	trabalhos,	estudos,	pesquisas	e	análises.	
05.	Prepara	estatísticas	relativas	a	sua	área	de	atuação,	elaborando	quadros,	tabelas,	gráficos	
e	assemelhados	para	subsidiar	a	elaboração	de	relatórios.	
06.	 Controla	 fichários	 técnicos	 e	 administrativos,	 incluindo,	 excluindo	 ou	 alterando	
informações,	 revisando	 a	 classificação	 de	 documentos,	 segundo	 normas	 e	 padrões	
estabelecidos,	para	possibilitar	as	consultas	necessárias.	
07.	 Opera	 microcomputadores	 e	 impressoras,	 utilizando	 softwares	 diversos,	 para	 elaborar	
planilhas	e	arquivos	de	dados.	
	
NA	ÁREA	DE	ADMINISTRAÇÃO	DE	RECURSOS	HUMANOS	
01.	Prepara	os	processos	de	admissão	e	demissão	de	funcionários	e	estagiários,	ou	orienta	os	
auxiliares	para	fazê-los,	verificando	a	documentação	e	efetuando	os	registros	necessários.	
02.	 Levanta	 dados	 relativos	 à	 vida	 funcional	 dos	 funcionários,	 como	 faltas,	 licenças,	 férias,	
cursos	realizados,	movimentações,	etc.,	para	instruir	processos	diversos.	
03.	Compila	dados	relativos	a	salários,	contribuições,	descontos	e	vantagens,	encaminhando-
os	ao	CPD	para	processamento	da	folha	de	pagamento.	
04.	Prepara	a	escala	de	férias,	distribuindo-a	aos	órgãos,	conferindo	os	dados	no	retorno,	para	
verificar	se	foram	observadas	as	normas	legais	e	institucionais.	
05.	 Prepara	 processos	 para	 concessão	 de	 benefícios	 pelo	 INPS,	 acompanhando	 o	 seu	
andamento	junto	ao	instituto.	
06.	 Auxilia	 nos	 processos	 de	 recrutamento	 e	 seleção	 de	 pessoal,	 inscrevendo	 candidatos,	
aplicando	e	fiscalizando	provas.	
07.	Auxilia	nos	 trabalhos	de	análise	e	descrição	cargos	da	FGV	 revisão	do	Plano	de	Cargos	e	
Salários	 entrevistando	 funcionários,	 aplicando	 questionários	 e	 observando	 a	 execução	 das	
tarefas.		



08.	 Auxilia	 no	 levantamento	 de	 necessidade	 de	 treinamento	 dos	 funcionários	 aplicando	
questionários	 realizando	 entrevistas	 e	 analisando	 demandas	 diversas,	 para	 obter	 subsídios	
para	a	elaboração	de	programas	de	treinamento	e	desenvolvimento.	
	
NA	ÁREA	DE	ADMINISTRAÇÃO	ESCOLAR	
01.	Recebe	e	controla	a	documentação	de	alunos	para	efetuar	a	matrícula	em	cursos,	elabora	
as	listas	de	frequência	de	participantes,	efetua	o	levantamento	das	faltas,	prepara	o	registro,	
expede	diplomas,	certificados,	declarações	de	frequência	e	outros	documentos	escolares.	
02.	Mantém	atualizados	os	dados	referentes	à	vida	acadêmica	do	corpo	discente	 (disciplinas	
cursadas,	créditos,	notas	obtidas	e	outros).	
03.	Executa	o	fechamento	do	diário	de	classe,	calculando	e	publicando	as	notas	das	provas	e	
trabalhos.	
04.	 Mantém	 atualizado	 o	 fichário	 dos	 professores	 não	 pertencentes	 ao	 quadro	 funcional	 e	
realiza	 levantamentos	 das	 atividades	 didáticas	 exercidas,	 consultando	 diários	 de	 classe	 e	
outros	documentos.	
05.	Auxilia	os	trabalhos	de	preparação	de	material	didático	e	de	computação	de	dados,	para	
atender	a	diferentes	cursos.	
06.	 Informa	 ao	órgão	 financeiro	 os	 dados	 necessários	 ao	 processamento	do	pagamento	dos	
professores.	
07.	Secretaria	reuniões	de	defesa	de	tese	e	de	órgãos	colegiados,	dando	apoio	administrativo	
aos	professores	participantes,	organizando	pautas	e	tomando	as	providências	necessárias	para	
lavrar	a	ata	de	cada	reunião.	
08.	Providencia	convites,	avisos,	etc.,	acompanhando	sua	elaboração	e	divulgando	eventos.	
	
NA	ÁREA	DE	ORÇAMENTO	
01.	Auxilia	na	elaboração	de	propostas	orçamentárias	dos	órgãos,	coletando	dados,	efetuando	
cálculos,	elaborando	tabelas.	
02.	Recebe	e	organiza	documentos	de	receitas	e	despesas	dos	órgãos	da	FGV,	arquivando-os	e	
separando-os	para	serem	analisados.	
03.	Executa	trabalhos	de	acompanhamento	de	convênios	e	contratos,	realizando	lançamentos,	
cobranças	e	outros.	
04.	 Emite,	 sob	 supervisão,	 registros	 contábeis	 de	 pagamentos	 e	 recolhimentos,	 observando	
normas	e	prazos	previstos.	
	
NA	ÁREA	DE	PATRIMÔNIO	
01.	Elabora	balancete	e	inventário	dos	bens	móveis	da	Instituição,	conferindo	as	informações	
enviadas	pelos	órgãos	com	os	registros	existentes,	para	efeito	de	controle	do	patrimônio.	
02.	 Classifica	 os	 bens	 patrimoniais	 adquiridos,	 codificando-os,	 numerando-os	 e	 elaborando	
formulários	próprios,	para	entrega	aos	destinatários.	
03.	 Encaminha	 propostas	 de	 prestação	 de	 serviços	 para	 reforma	 e	 recuperação	 de	 bens	
móveis,	analisando	o	estado	dos	bens,	identificando	o	tipo	de	conserto	a	ser	feito,	cotejando	
as	 necessidades	 indicadas	 com	 o	 teor	 das	 propostas	 apresentadas,	 fazendo	 contatos	 de	
esclarecimento	com	fornecedores,	para	possibilitar	a	opção	que	melhor	atenda	aos	interesses	
da	FGV.	



04.	 Fiscaliza	 a	 execução	 dos	 contratos	 de	 manutenção	 e	 conservação	 de	 bens	 móveis,	
verificando	o	cumprimento	das	cláusulas	contratuais	e	a	qualidade	dos	serviços	prestados.	
05.	 Elabora	 documentação	 para	 recolhimento	 ou	 baixa	 patrimonial	 de	 bens	 móveis,	
registrando	dados	relativos	à	identificação	deles.	
06.	Classifica	materiais	para	alienação	por	venda	ou	doação,	pesquisando	instituições	a	serem	
contempladas,	bem	como	empresas	que	negociam	com	materiais	usados.	
07.	 Especifica	 serviços	 a	 serem	 contratados	 por	meio	 de	 processo	 de	 licitação	 ou	 coleta	 de	
preços,	descrevendo-os.	
08.	 Controla	 os	 processos	 de	 renovação	 do	 direito	 ao	 uso	 de	 marcas	 e	 patentes	 da	 FGV,	
verificando	 os	 prazos	 de	 vencimento,	 preparando	 a	 documentação	 necessária	 e	
acompanhando	o	processo	junto	ao	despachante.	
09.	 Analisa	 os	 relatórios	 de	 transferência	 de	 bens	 móveis,	 identificando	 os	 bens	 de	 maior	
demanda,	o	número	de	transferência	e	número	de	compras,	para	propiciar	a	análise	de	custos.	
10.	 Mantém	 atualizado	 o	 cadastro	 de	 prestadores	 de	 serviços,	 pesquisando	 em	 jornais,	
mercado	e	outras	instituições.	
11.	 Atualiza	 todos	 os	 instrumentos	 de	 controle	 de	 bens	 móveis,	 registrando	 em	
microcomputador	as	modificações	patrimoniais	ocorridas	e	emitindo	relatórios.	
	
NA	ÁREA	DE	SUPRIMENTO	
01.	 Organiza,	 sob	 orientação,	 o	 sistema	de	 cadastramento	 de	 fornecedores,	 inscrevendo-os,	
consultando	catálogos	e	atualizando	informações	comerciais.	
02.	 Zela	pela	manutenção	dos	estoques	em	níveis	 compatíveis	 com	as	necessidades	da	FGV,	
anotando	as	entradas	e	 saídas	de	materiais	e	bens	móveis,	 solicitando	ao	Setor	de	Compras	
reposições,	quando	necessárias.	
03.	Recebe	e	confere	os	materiais	adquiridos,	confrontando	as	notas	fiscais	com	os	pedidos	de	
fornecimento,	verificando	especificação	e	quantidade	e	atestando	o	recebimento.	
04.	 Orienta	 todas	 as	 unidades	 da	 FGV	 no	 preenchimento	 das	 requisições	 de	 material,	
indicando	o	tipo	de	material	existente	e	sua	especificação.	
05.	 Recebe	 as	 requisições	 de	 material	 emitidas	 pelos	 órgãos,	 conferindo	 assinaturas	
autorizadas,	 especificações,	 unidades	 e	 códigos;	 verificando	 a	 disponibilidade	 de	 verbas	 dos	
órgãos	para	o	atendimento	às	requisições;	separando	e	entregando	os	materiais	requisitados.	
06.	 Elabora	 notas	 de	 remessa	 de	 materiais	 para	 os	 órgãos	 fora	 do	 edifício	 sede	 e	 efetua	
diretamente	nos	órgãos	a	entrega	dos	materiais	permanentes	adquiridos,	acompanhando	sua	
instalação,	sempre	que	possível.	
07.	Planeja	e	executa	a	estocagem	dos	materiais	recebidos,	observando	suas	características,	o	
espaço	 disponível,	 cuidados	 necessários	 exigidos	 por	 cada	 material,	 para	 garantir	 sua	
qualidade.	
08.	 Verifica	 as	 condições	 de	 estocagem	 de	 materiais	 armazenados	 fora	 do	 almoxarifado,	
observando	 o	 ambiente	 físico	 e	 seu	 acondicionamento,	 para	 orientar	 o	 responsável	 na	
unidade.	
09.	 Emite	 e	 registra	 as	 operações	 de	 crédito,	 pagamentos	 e	 pedidos	 de	 fornecimento,	
preenchendo	formulário	próprio,	conferindo	prazos,	para	controlar	os	recursos	financeiros.	
10.	 Elabora	 prestação	 de	 contas	 referentes	 a	 adiantamentos	 pecuniários	 recebidos	 para	
compras	 em	 caráter	 de	 urgência,	 especificando	 em	 documento	 próprio	 dados	 sobre	 o	
material,	anexando	nota	fiscal	e	pedido	de	compra,	para	possibilitar	o	controle.	



11.	Emite,	eventualmente,	registro	contábil	e	mapa	demonstrativo	das	despesas	com	materiais	
e	bem	móveis,	preenchendo	o	formulário.	
12.	 Confere,	 diariamente,	 o	 relatório	 de	 movimentação	 de	 entrada	 e	 saída	 em	 que	 são	
efetuados	os	 registros	dos	materiais,	 cotejando-as	 com	as	notas	 fiscais,	 requisições	e	outros	
documentos.	
13.	 Efetua	 análise	 das	 requisições	 de	 materiais	 dos	 órgãos,	 calculando	 o	 consumo	 médio	
mensal	e	comparando-o	com	o	do	ano	anterior.	
14.	 Efetua	 contagens	 mensais	 e	 semestrais	 de	 todo	 o	 estoque	 físico,	 confrontando	 as	
quantidades	existentes	com	os	registros,	para	controlar	os	dados	inventariados.	
15.	 Solicita	 à	 área	 gráfica	 confecção	 de	 formulários	 e	 timbre	 de	 envelopes	 usados	 na	 FGV,	
preenchendo	requisições.	
	
NA	ÁREA	DE	TESOURARIA	
01.	 Atende	 aos	 funcionários	 e	 ao	 público,	 recebendo,	 conferindo,	 calculando,	 efetuando	
pagamentos	e	autenticando	documentos	de	caixa.	
02.	Confere	os	pagamentos	referentes	a	pessoas	físicas	e	 jurídicas,	 liberando	os	recibos	para	
emissão	dos	cheques.	
03.	Realiza	a	abertura,	a	movimentação	e	o	fechamento	da	caixa.	
04.	 Prepara	 o	 Boletim	 Financeiro,	 atualizando	o	 saldo	 das	 contas,	 baseando-se	 nas	 guias	 de	
banco	e	outros	documentos.	
05.	Prepara	o	demonstrativo	diário	da	Conta-Movimento	da	FGV,	fazendo	registros	e	cálculos.	
06.	 Recebe	 dinheiro	 e	 cheques,	 confrontando	 a	 importância	 com	 as	 notas	 emitidas,	 para	
efetuar	a	quitação	de	duplicatas,	carnês,	notas	fiscais	e	outros	documentos.	
07.	 Lista	 as	 importâncias	 recebidas,	 em	 cheque	 ou	 dinheiro	 preparando	 as	 guias	 e	 listagens	
correspondentes,	para	depósito	em	banco.	
	
NA	ÁREA	DE	SERVIÇOS	GERAIS	
01.	 Executa	 a	 conferência	dos	 reajustes	 aplicados	 aos	 contratos	de	prestação	de	 serviço,	 de	
acordo	com	as	cláusulas	específicas.	
02.	 Mantém	 atualizados	 os	 arquivos	 que	 contêm	 os	 dossiês	 de	 contratos	 com	 terceiros	 e	
prestadores	de	serviços	eventuais.	
03.	 Efetua	 contatos	 com	 prestadores	 de	 serviços,	 coletando	 preços	 para	 sua	 execução	 ,	 e	
providencia	documentação	para	o	pagamento	dos	serviços	junto	à	Diretoria	Financeira.	
04.	 Elabora	 os	 mapas	 de	 controle	 gerencial,	 utilizando	 software	 apropriado	 e	 planilhas	 de	
apropriação	de	custos	das	unidades	da	FGV.	
05.	 Coordena	 o	 fluxo	 de	 serviço	 que	 tramita	 na	 área	 gráfica,	 determinando	 prioridades,	
controlando	prazos	de	entrega	e	o	consumo	de	materiais	utilizados	na	confecção	dos	serviços	
gráficos.	
06.	Elabora	demonstrativo	da	produção	de	cópias	xérox,	serviços	tipográficos	e	offset	de	toda	
a	FGV.	
07.	 Controla	 o	 consumo	 de	 combustíveis,	 os	 reparos	 e	 as	 manutenções	 preventivas	 dos	
veículos	da	FGV.	
08.	 Fiscaliza	 a	 execução	 do	 contrato	 firmado	 com	 a	 empresa	 responsável	 pela	 limpeza	 e	
higienização	 do	 prédio,	 elaborando	 planilhas	 de	 controle	 de	 frequência	 e	 reposição	 de	
material.	



09.	Elabora	escala	de	revezamento	e	quadro	de	horário	dos	funcionários	sujeitos	a	esse	tipo	de	
jornada	de	trabalho.	
10.	Analisa	os	registros	de	ocorrências	feitos	pelos	Agentes	de	Portaria	e	Patrimonial.	
	
NA	ÁREA	DE	COMERCIALIZAÇÃO	EDITORIAL	
01.	 Atende	 aos	 clientes,	 por	 telefone,	 prestando	 as	 informações	 solicitadas	 para	 a	
concretização	da	venda.	
02.	 Providencia	 o	 envio	 aos	 clientes	 de	material	 informativo	 para	 despertar	 o	 interesse	 por	
outras	publicações.	
03.	 Propõe	 alterações	 nos	 procedimentos	 de	 vendas	 até	 então	 empregados,	 com	 base	 nos	
trabalhos	desenvolvidos.	
04.	Atende	a	 reclamações	de	clientes,	 solicitando	os	dados	necessários	dentro	da	Editora	ou	
junto	 a	 outros	 órgãos	 das	 FGV,	 para	 localizar	 e	 solucionar	 a	 falha	 que	 determinou	 a	
reclamação.	
05.	Controla	o	recebimento,	a	expedição	e	a	estocagem	das	publicações.	
	
NA	ÁREA	DE	PRODUÇÃO	EDITORIAL	
01.	 Mantém	 atualizados	 os	 preços	 de	 cada	 serviço	 e	 insumos	 necessários	 à	 produção	 das	
publicações,	pesquisando	 junto	às	gráficas	as	diferentes	propostas	de	serviço,	para	agilizar	o	
fornecimento	das	informações	referentes	aos	custos	de	produção.	
02.	 Apura	 os	 custos	 diretos	 de	 produção,	 fazendo	 o	 levantamento	 das	 despesas	 realizadas,	
para	elaborar	o	“mapa	de	custos”	de	cada	obra	impressa.	
03.	Controla	o	estoque	e	a	movimentação	dos	papéis	destinados	à	impressão	das	publicações,	
no	depósito	da	FGV	ou	nas	gráficas,	 conferindo	por	meio	de	contagem	física	dos	estoques	e	
transferências	ou	análise	das	 informações	prestadas	pelas	gráficas	 contratadas	e	elaborando	
relatórios	mensais	de	prestação	de	contas.	
04.	Elabora	orçamento	(projetos	de	edição	–	PE)	para	livros	e	impressos	novos,	discriminando	
o	custo	estimado	de	produção,	para	obter	a	autorização	das	despesas	pela	direção	da	FGV.	
05.	Fornece	estimativas	das	necessidades	 financeiras	de	produção,	discriminando	despesas	a	
serem	realizadas,	para	inclusão	no	orçamento	anual	da	editora.	
	
ESPECIFICAÇÃO	DO	CARGO	

INSTRUÇÃO:	 Conhecimentos	 que	 possibilitem	 ler	 instruções,	 interpretar	 textos	 e	 redigir	
documentos,	 efetuar	 cálculos	matemáticos	 de	álgebra.	 Escolaridade	 correspondente	ao	2º	
grau	completo.	

CONHECIMENTOS	ESPECÍFICOS:	

EXPERIÊNCIA:	dois	anos	em	cargo	de	hierarquia	inferior	na	FGV	ou	um	ano	em	cargo	similar	
em	outra	organização	

OUTROS	REQUISITOS:	

MÁQUINAS	E	EQUIPAMENTOS:	Microcomputador	e	impressora.	

LOCAL	DE	TRABALHO:	 CARGA	HORÁRIA:	40	H/SEMANAIS.	



Escritório	 TURNO	DE:	08	(oito)	horas.	

ADICIONAL:	

RECRUTAMENTO:	 Preferencialmente	 ocupantes	 do	 cargo	 de	 Auxiliar	 Administrativo,	
Contínuo,	 Datilógrafo,	 Agente	 Patrimonial,	 Agente	 de	 Portaria,	 Recepcionista	 e	 seleção	
externa.	

PROMOÇÃO:	Por	meio	de	análise	de	desempenho.	

ACESSO:	Seleção	interna	para	o	cargo	de	Assistente	Administrativo.	

OBSERVAÇÕES:	

	
	

ASSISTENTE	ACADÊMICO	
As	atribuições	são:	
01.	Dar	apoio	 técnico	pedagógico	no	planejamento,	execução,	acompanhamento	e	avaliação	
de	atividades	de	ensino,	pesquisa	e	consultoria.	
02.	 Diferencia-se	 do	 cargo	 de	 Técnico	 Acadêmico	 no	 tocante	 ao	 grau	 de	 maturidade	 na	
carreira,	exigindo-se	dois	anos	de	experiência	no	cargo	ou	três	em	atividades	correlatas	para	
acesso	ao	cargo	de	Técnico	Acadêmico	nível	IX.	
Encontra-se	inserido	na	Estrutura	dos	Cargos	de	Carreira	–	isolado	–	Nível	VIII	–	Faixas	de	1	a	
11.	

	
MANUAL	DE	CARGOS	

DESCRIÇÃO	E	ESPECIFICAÇÃO	DE	CARGOS	
Cargo	da	Classe	de:	Técnico	Acadêmico	

	
Grupo	5	–	Classes	isoladas	
5.1	Ensino	e	Apoio	Acadêmico	
DESCRIÇÃO	DO	CARGO	
Descrição	sumária:	
Cargo	 cujas	 atribuições	 envolvem	 a	 prestação	 de	 serviços	 de	 apoio	 técnico-pedagógico	 a	
planejamento,	execução	e	acompanhamento	e	avaliação	de	atividades	de	ensino;	pesquisa	e	
consultoria.	
Principais	atribuições:	
01.	 Colabora	 na	 fase	 de	 elaboração	 de	 projetos	 de	 ensino,	 treinamento,	 consultoria	 e	
pesquisa,	promovendo	e	participando	de	reuniões	entre	técnicos;	consultando	documentos	e	
bibliografia;	preenchendo	formulários;	redigindo	propostas	para	apresentá-los	para	discussão	
interna	e	negociação.	
02.	Efetua	 contatos	 externos,	 prestando	 e	 solicitando	 informações;	 redigindo	
correspondências	 e	 participando	 de	 reuniões	 para	 subsidiar	 a	 implementação	 e	
acompanhamento	de	projetos.	



03.	 Prepara	 relatórios	 relativos	 às	 atividades	 de	 ensino,	 pesquisa	 e	 consultoria,	 redigindo,	
elaborando	quadros	e	tabelas	e	fazendo	análises	preliminares	sobre	o	desenvolvimento	delas,	
para	subsidiar	decisões.	
04.	Acompanha	o	processo	administrativo	referente	a	recebimentos	e	pagamentos,	solicitando	
a	preparação	dos	documentos	necessários;	 analisando	a	execução	orçamentária	e	 sugerindo	
medidas	para	garantir	o	equilíbrio	financeiro	do	projeto.	
05.	 Organiza,	 segundo	 planejamento,	 as	 atividades	 do	 professorado,	 distribuindo	 horários,	
número	 de	 horas	 aula,	 determinando	 turmas,	 providenciando	 e	 normatizando	 material	
didático,	para	possibilitar	o	desenvolvimento	harmônico	do	processo	ensino	aprendizagem.	
06.	Responsabiliza-se	pela	criação	e	elaboração	de	materiais	para	divulgação	das	atividades	de	
ensino,	pesquisa	e	consultoria	por	meio	dos	meios	de	comunicação.	
07.	Colabora	na	seleção	de	candidatos	aos	cursos	preparando	quadros	ou	tabelas;	organizando	
a	 documentação	 do(s)	 candidato(s);	 acompanhando	 o	 processo	 seletivo	 e	 elaborando	 a	
relação	dos	selecionados.	
08.	 Supervisiona	 o	 processo	 de	 convocação	 e	 matrícula	 dos	 selecionados	 verificando	 o	
cumprimento	de	prazos	e	de	emissão	de	certificados	pela	Secretaria	do	Órgão,	orientando	e	
acompanhando	sua	elaboração	e	assinatura.	
09.	 Planeja,	 acompanha	e	 avalia	o	desenvolvimento	da	atividade	educativa	dando	 suporte	 a	
professores	e	alunos	por	meio	de	contatos,	reuniões	e	aplicação	de	instrumentos	de	avaliação	
da	atividade,	para	efetuar	ajustes	na	programação.	
10.	 Realiza,	 junto	aos	 alunos,	 seminários	de	 integração	de	grupos	e	 avaliação	de	 cursos,	 em	
sua	área	de	atuação.	
11.	 Desenvolve	 trabalhos	 de	 pesquisa,	 segundo	 tema	 pré-estabelecido,	 consultando	 fontes	
bibliográficas	e	documentais,	fazendo	anotações	e	tabulações,	para	possibilitar	a	permanente	
atualização	do	tema	em	questão.	
12.	 Organiza	 e	 analisa	 dados	 coletados,	 dando	 lhes	 tratamento	 descritivo	 ou	 quantitativo,	
fazendo	 análises	 preliminares	 e	 classificando-os,	 para	 subsidiar	 as	 atividades	de	pesquisa	do	
Órgão.	
13.	 Elabora	 pareceres,	 informes	 técnicos	 e	 relatórios,	 realizando	 pesquisas,	 entrevistas	 e	
observações,	 sugerindo	medidas	para	 implantação,	desenvolvimento	ou	aperfeiçoamento	de	
atividades,	em	sua	área	de	atuação.	
14.	Mantém	intercâmbio	de	informações	técnicas	com	profissionais	de	sua	área	ou	de	outras	
especializações,	 em	 âmbito	 interno	 ou	 externo	 à	 Instituição,	 participando	 de	 seminários,	
palestras,	 reuniões,	 grupos	 de	 estudos	 e	 encontros,	 para	 aperfeiçoamento	 profissional	 e	
integração	de	conhecimentos.	
15.	Colabora	nas	atividades	de	treinamento	e	aperfeiçoamento	de	pessoal	 técnico	e	auxiliar,	
realizando	 treinamento	 em	 serviço	 ou	 palestras,	 para	 contribuir	 no	 desenvolvimento	
qualitativo	dos	recursos	humanos	em	seu	campo	de	atuação.	
16.	Desempenha	outras	tarefas	de	mesma	natureza	e	igual	nível	de	complexidade,	inerentes	a	
sua	formação	profissional.	
	
	
TÍTULO	DO	CARGO:	Técnico	Acadêmico	

ESPECIFICAÇÃO	DO	CARGO	



INSTRUÇÃO:	Curso	de	nível	superior	nas	áreas	de	Ciências	Sociais	e	Humanas.	

CONHECIMENTOS	 ESPECÍFICOS:	 Conhecimentos	 práticos	 na	 área	 de	 Pedagogia	 e	
Comunicação	Visual.	

EXPERIÊNCIA:	Dois	anos.	

OUTROS	REQUISITOS:	

MÁQUINAS	E	EQUIPAMENTOS:	Microcomputador	e	Impressora.	

LOCAL	DE	TRABALHO:	

Escritório	

CARGA	HORÁRIA:	40	h/semanais.	

TURNO	DE:	08	(oito)	horas.	

ADICIONAL:	

RECRUTAMENTO:	Seleção	interna	e	externa.	

PROMOÇAO:	Por	meio	de	análise	de	desempenho.	

ACESSO:	

OBSERVAÇÕES:	

	
	



ANEXO	XXIV	
	

Políticas	de	acompanhamento	de	alunos	ingressantes	nos	cursos	de	graduação	das	Escolas	da	
FGV/RJ	

	
Objetivo	e	justificativa:	
	
As	incertezas	dos	alunos	sobre	a	escolha	da	carreira	podem	gerar	uma	decepção	com	o	curso	
ou	com	a	própria	instituição.	Junto	a	esses	fatores,	a	dificuldade	de	adaptação	desses	jovens	à	
metodologia	 de	 ensino	 utilizada	 no	 ensino	 superior	 resulta	 em	 um	 número	 elevado	 de	
trancamentos,	transferências	e	desistências	no	primeiro	ano	do	curso.	
	
O	 Núcleo	 de	 Apoio	 Pedagógico	 –	 NAP	 da	 Fundação	 Getulio	 Vargas	 das	 Escolas	 do	 Rio	 de	
Janeiro,	 setor	 especializado	 em	 atendimento	 pedagógico	 e	 psicopedagógico	 aos	 alunos	 que	
ingressam	 nos	 diversos	 cursos	 de	 graduação	 da	 FGV,	 apresenta-se	 nesse	 contexto	 como	 o	
canal	 de	 referência	 de	 forma	 a	 atendê-los	 em	 suas	 necessidades	 individuais	 e	 coletivas,	
emocionais	e	cognitivas	e	em	qualquer	outra	forma	de	aprender,	de	ser	e	de	se	relacionar	com	
o	interdisciplinar	e	dinâmico	mundo	do	conhecimento	do	ensino	superior.	
	
Para	 minimizar	 esse	 impacto,	 o	 NAP	 tem	 como	 objetivo	 desenvolver	 estratégias	 de	
acolhimento,	 aconselhamento	 individual	 e	 em	 grupo,	 acompanhamento	 pedagógico	 e	
psicopedagógico	 e	 diversas	 ações	 que	 visam	 favorecer	 o	 desenvolvimento	 intelectual	 e	
emocional	desses	jovens	nessa	nova	etapa	de	vida.	
	
Etapas	de	trabalho:	
	
I. Conhecer	e	acolher	o	aluno	ingressante	no	curso:	
	
1. Entrevistas	individuais	com	os	alunos	ingressantes	dos	cursos:	
Os	ingressantes	são	convidados	pela	coordenação	do	NAP	no	início	do	primeiro	período	letivo	
para	 uma	 pequena	 entrevista,	 que	 tem	 como	 objetivo	 conhecer	 o	 perfil	 dos	 alunos,	 seus	
principais	anseios	e	detectar	possíveis	dificuldades	cognitivas	e	emocionais	e	contribuir	para	a	
inserção	e	melhor	aproveitamento	dos	alunos	no	curso.	
	
2. Acolhimento	e	inserção	dos	novos	alunos	na	FGV,	nas	Escolas	e	nos	Cursos:	
Promover,	 em	 parceria	 com	 as	 coordenações	 dos	 cursos,	 entidades	 estudantis	 e	 demais	
setores	da	FGV,	ações	de	integração	e	inserção	dos	novos	alunos	no	ambiente	universitário	na	
primeira	semana	de	aula.	
	
II. Acompanhamento	dos	alunos	cancelados,	trancados	e	evadidos:	
	
O	 NAP	 deve	 ser	 comunicado	 pelos	 veículos	 oficiais	 da	 IES	 quando	 o	 aluno	 entrar	 com	
requerimento	 na	 Secretaria	 de	 Registros	 Acadêmicos	 –	 SRA	 ou	 procurar	 a	 coordenação	 do	
curso	e	demais	setores	de	apoio	da	Escola	manifestando	desejo	de	sair	do	curso/instituição.	



A	 abordagem	 realizada	 pelo	 NAP	 busca	 compreender	 e	 certificar	 por	 meio	 de	 uma	 escuta	
diferenciada	 se	 o	 aluno	 está	 seguro	 de	 sua	 escolha	 e	 detectar	 os	motivos	 que	 o	 levaram	 a	
tomar	essa	decisão.	
	
Essas	 informações	posteriormente	 serão	passadas	por	meio	de	 relatório	ao	 término	de	cada	
semestre	aos	coordenadores	do	curso.	
	
III. Acompanhamento	pedagógico	aos	alunos	
	
1. Programa	de	organização	de	estudo:	
A	partir	das	entrevistas	realizadas,	é	possível	detectar	os	alunos	que	apresentam	dificuldades	
em	organizar	o	tempo	de	estudo,	de	concentração	e	de	planejar	uma	sequência	que	favoreça	a	
aprendizagem.	Realizamos	um	acompanhamento	 individual	mais	 intensivo	 com	esses	 alunos	
para	procurar	entender	 cada	particularidade.	A	partir	dessa	análise,	montamos	em	conjunto	
com	cada	um	dos	alunos	um	plano	de	estudo	quinzenal	até	o	fim	do	semestre,	com	estratégias	
de	sistematização	de	rotina	de	estudo.	
	
2. Elaboração	de	plano	de	estudo:	
Montagem	de	grade	de	horário	com	indicação	de	disciplinas	para	alunos	que	 ingressam	pelo	
processo	seletivo,	via	vestibular	ou	ENEM,	transferência	interna	e	externa	e	para	aqueles	que	
conseguem	aproveitamento	de	estudos	em	uma	ou	mais	disciplinas	após	o	cumprimento	dos	
procedimentos	legais	previstos	nos	Regulamentos	dos	cursos.	
	
3. Acompanhamento	do	rendimento	das	turmas:	
O	NAP	acompanha	o	rendimento	acadêmico	dos	alunos	no	decorrer	do	semestre	e,	além	de	
conversar	com	os	alunos	e	representações	estudantis,	apresenta	relatórios	às	coordenações	e	
auxilia	 os	 professores	 ao	 propor	 estratégias	 pedagógicas	 com	 o	 objetivo	 de	 contribuir	 na	
superação	das	possíveis	dificuldades	enfrentadas	pelos	alunos	no	decorrer	do	semestre.	
	
4. Acompanhamento	dos	alunos	reprovados:	
O	 NAP,	 por	 meio	 de	 relatório	 de	 alunos	 com	 disciplinas	 reprovadas,	 realiza	 estudo	 para	
identificar	 motivos	 e	 quantidades	 de	 reprovações,	 além	 de	 diagnosticar	 problemas	 que	
possam	 contribuir	 para	 elevar	 a	 taxa	 de	 evasão	 dos	 cursos.	 Esse	 estudo	 é	 apresentado	
anualmente	às	coordenações	dos	cursos.	
	
IV. Atendimento	psicopedagógico	
	
De	 acordo	 com	 o	 art.	 1º	 do	 código	 vigente	 “A	 Psicopedagogia	 é	 um	 campo	 de	 atuação	 em	
Educação	 e	 Saúde	 que	 se	 ocupa	 do	 processo	 de	 aprendizagem,	 considerando	 o	 sujeito,	 a	
família,	a	escola,	a	sociedade	e	o	contexto	sócio-histórico,	utilizando	procedimentos	próprios	
fundamentados	em	diferentes	referenciais	teóricos”.	
Parágrafo	 1º:	 A	 intervenção	 psicopedagógica	 é	 sempre	 da	 ordem	 do	 conhecimento,	
relacionada	com	a	aprendizagem,	considerando	o	caráter	 indissociável	entre	os	processos	de	
aprendizagem	e	as	suas	dificuldades.	



O	 atendimento	 psicopedagógico	 e	 pedagógico	 caminham	 juntos,	 pois	 um	 complementa	 o	
outro.	 O	 trabalho	 se	 fundamenta	 na	 ideia	 de	 que	 é	 preciso,	 em	 virtude	 das	 mudanças	
ocorridas	na	sociedade	no	final	do	século	XX	e	na	entrada	do	século	XXI,	compreender	que	o	
autoconhecimento	e	autodesenvolvimento	são	necessários,	pois	por	meio	deles	surgem	novos	
conhecimentos	 e	 vivências	 que	 auxiliam	 na	 percepção	 de	 si	 próprio,	 do	mundo	 que	 somos	
parte	e	no	desenvolvimento	das	relações	sociais.	
Incentivar	 nos	 alunos	 a	 descoberta	 e	 desenvolvimento	 de	 suas	 potencialidades	 contribui	 de	
forma	 significativa	para	o	processo	de	 inclusão	 social;	 estimula	a	 capacidade	de	 respeitar	 as	
diferenças;	e	desenvolve	sua	autonomia	pessoal	e	profissional.	
	
Algumas	ações	pedagógicas/psicopedagógicas	desenvolvidas	ao	longo	do	curso:	
	

• Elaboração	de	dinâmicas,	oficinas	e	palestras	que	contribuam	para	o	desenvolvimento	
emocional	e	intelectual	dos	alunos;	

• Atividades	 integradas	 com	 o	 Núcleo	 de	 Estágio	 e	 Desenvolvimento	 de	 Carreiras	 –	
NEDC/FGV;	

• Apoio	 às	 entidades	 estudantis,	 visando	 a	 socialização,	 integração	 e	 desenvolvimento	
dos	alunos;	

• Aconselhamento	individual	ou	em	grupo	por	meio	de	escuta	qualificada;	
• Apoio	na	mediação	e	solução	de	conflitos;	
• Apoio	aos	projetos	de	monitoria,	tutoria	e	nivelamento	oferecidos	pelas	Escolas,	e	se	

for	o	caso,	sugestão	de	novos	modelos;	
• Acompanhamento	aos	alunos	que	necessitam	de	Regime	Excepcional	de	Estudos;	
• Apoio,	quando	demandado,	à	metodologia	pedagógica	adotada	pelo	professor	em	sala	

de	aula;	
• Sugestão	e	apoio,	quando	 for	o	 caso,	 visitas	 técnicas,	 aulas	externas	e	metodologias	

diferenciadas	que	podem	ser	adotadas	pelos	professores.	
	
Alguns	resultados	esperados:	
	

• Melhor	efetividade	no	processo	de	aprendizagem;	
• Amadurecimento	emocional	e	intelectual	dos	alunos;	
• Autoconfiança	para	enfrentar	desafios	e	não	desistir	diante	do	primeiro	obstáculo;	
• Desenvolvimento	da	capacidade	de	conviver	em	grupo	e	respeito	às	diferenças;	
• Maior	integração	entre	corpo	docente	e	discente;	
• Diminuição	da	taxa	de	evasão	acadêmica.	

	
	

	 	



ANEXO	XXV	
	

Atendimento	a	portadores	de	necessidades	especiais	
	
A	 EBAPE,	 considerando	 a	 necessidade	 de	 assegurar	 aos	 portadores	 de	 deficiência	 física	 e	
sensorial	 condições	 básicas	 de	 acesso	 ao	 ensino	 superior,	 de	mobilidade	 e	 de	 utilização	 de	
equipamentos	 e	 instalações,	 adota	 como	 referência	 a	 Norma	 Brasil	 9050,	 da	 Associação	
Brasileira	 de	 Normas	 Técnicas,	 que	 trata	 da	 Acessibilidade	 de	 Pessoas	 Portadoras	 de	
Deficiências	e	Edificações,	Espaço,	Mobiliário	e	Equipamentos	Urbanos.		
	
Nesse	 sentido,	 no	 que	 se	 refere	 aos	 alunos	 com	 deficiência	 física,	 a	 EBAPE	 apresenta	 as	
seguintes	condições	de	acessibilidade:	

• Livre	 circulação	dos	estudantes	nos	espaços	de	uso	coletivo	 (eliminação	de	barreiras	
arquitetônicas);	

• Vagas	reservadas	em	estacionamentos	nas	proximidades	das	unidades	de	serviços;	
• Elevadores	e	rampas	com	corrimãos,	facilitando	a	circulação	de	cadeira	de	rodas;	
• Portas	e	banheiros	adaptados	com	espaço	suficiente	para	permitir	o	acesso	de	cadeira	

de	rodas;	
• Barras	de	apoio	nas	paredes	e	portas	dos	banheiros;	
• Lavabos,	bebedouros	e	telefones	públicos	em	altura	acessível	aos	usuários	de	cadeira	

de	rodas.	
	

Os	 acessos	 aos	 auditórios	 são	 feitos	 por	meio	 de	 rampas	 (no	 corredor	 dos	 pavimentos)	 de	
pequena	 inclinação,	 dotadas	 de	 piso	 antiderrapante	 e	 corrimão	 lateral	 para	 apoio.	 Os	
elevadores	 da	 portaria	 social	 são	 o	meio	 de	 acesso	 do	 pilotis	 aos	 pavimentos	 dos	 cursos.	 A	
EBAPE	mantém	nos	sanitários	boxes	destinados	a	pessoas	portadoras	de	deficiências	físicas.	
	
Em	relação	aos	alunos	portadores	de	deficiência	visual,	a	EBAPE	está	comprometida,	caso	seja	
solicitada,	desde	o	acesso	até	a	 conclusão	do	curso,	a	proporcionar	 sala	de	apoio	contendo:	
máquina	de	datilografia	braille,	impressora	braille	acoplada	a	computador,	sistema	de	síntese	
de	 voz;	 gravador	 e	 fotocopiadora	 que	 amplie	 textos;	 acervo	 bibliográfico	 em	 fitas	 de	 áudio;	
software	 de	 ampliação	 de	 tela;	 equipamento	 para	 ampliação	 de	 textos	 para	 atendimento	 a	
aluno	com	visão	subnormal;	lupas,	réguas	de	leitura;	scanner	acoplado	a	computador;	acervo	
bibliográfico	dos	conteúdos	básicos	em	braille.	
	
A	EBAPE	providenciou	a	sinalização	dos	espaços	com	piso	tátil,	de	acordo	com	o	estabelecido	
na	 Norma	 Técnica	 da	 ABNT	 9050,	 interligando	 todos	 os	 espaços	 de	 uso	 da	 comunidade	
acadêmica;	e	a	identificação	de	suas	instalações	com	placas	em	braille.	
	
Em	 relação	 aos	 alunos	 portadores	 de	 deficiência	 auditiva,	 a	 EBAPE	 está	 igualmente	
comprometida,	caso	seja	solicitada,	desde	o	acesso	até	a	conclusão	do	curso,	a	proporcionar	
intérpretes	de	língua	de	sinais,	especialmente	quando	da	realização	de	provas	ou	sua	revisão,	
complementando	a	avaliação	expressa	em	texto	escrito	ou	quando	este	não	tenha	expressado	
o	 real	 conhecimento	 do	 aluno;	 flexibilidade	 na	 correção	 das	 provas	 escritas,	 valorizando	 o	
conteúdo	 semântico;	 aprendizado	 da	 língua	 portuguesa,	 principalmente,	 na	 modalidade	



escrita	(para	o	uso	de	vocabulário	pertinente	às	matérias	do	curso	em	que	o	estudante	estiver	
matriculado);	materiais	de	informações	aos	professores	para	que	se	esclareça	a	especificidade	
linguística	dos	surdos.	
	
Conforme	 disposto	 no	 art.	 21	 do	 Decreto	 nº	 5.626/2005,	 a	 EBAPE	 incluiu	 em	 seu	 quadro	 o	
tradutor	 e	 intérprete	de	 Libras-Língua	Portuguesa,	 para	 viabilizar	 o	 acesso	 à	 comunicação,	 à	
informação	e	à	educação	de	alunos	surdos.	Esse	profissional	atua:	a)	nos	processos	seletivos	
para	 os	 cursos	 na	 EBAPE;	 b)	 nas	 salas	 de	 aula	 para	 viabilizar	 o	 acesso	 dos	 alunos	 aos	
conhecimentos	e	 conteúdos	 curriculares,	 em	 todas	 as	 atividades	didático-pedagógicas;	 c)	 no	
apoio	à	acessibilidade	aos	serviços	e	às	atividades-fim	da	EBAPE.	
	
A	Biblioteca	disponibiliza	o	Ambiente	de	Acessibilidade	e	Tecnologia	Assistida,	uma	 iniciativa	
de	compromisso	social,	solidariedade	e	especialmente	de	cidadania,	atendendo	não	somente	à	
comunidade	 FGV,	 mas	 beneficiando	 os	 demais	 segmentos	 da	 sociedade,	 em	 ambiente	 de	
trabalho	 inclusivo.	 Esse	 espaço	 oferece	 mobiliário,	 equipamentos	 e	 recursos	 para	 pessoas	
cegas,	com	baixa	visão,	necessidades	de	locomoção,	mobilidade	e	comunicação.		

• Serviços	Disponíveis	no	Ambiente	de	Acessibilidade	e	Tecnologia	Assistida:	
• Orientação	ao	usuário	no	uso	adequado	do	acervo	e	recursos	tecnológicos;	
• Leituras	e	digitalização	de	material	didático;	
• Mesas	para	cadeirante;	

• Softwares:	
• DosVox;	
• NVDA;	
• Jaws;	

• Equipamentos:	
• Sara	CE:	basta	colocar	o	papel,	e	o	equipamento	começa	a	ler,	transformando	o	

texto	 impresso	 em	 voz,	 sem	 o	 uso	 do	 computador	 (reconhece	 o	 texto	 por	
câmera,	inicia	em	cinco	segundos,	conexão	USB	para	linha	braille);	

• My	 reader:	 amplia	 as	 letras,	 projeta	 e	 dá	 acessibilidade	 para	 quem	 tem	 baixa	
visão	 (captura	 a	 página	 do	 texto,	 movimenta	 por	 coluna,	 por	 linha	 ou	 por	
palavra,	velocidade	de	leitura,	exibe	cores	de	contraste).	

	
A	EBAPE	coloca	à	disposição	dos	professores,	alunos,	funcionários	portadores	de	deficiência	ou	
com	 mobilidade	 reduzida	 ajuda	 técnica	 que	 permite	 acesso	 às	 atividades	 escolares	 e	
administrativas	em	igualdade	de	condições	com	as	demais	pessoas.		
	
Além	 disso,	 a	 EBAPE	 possui	 normas	 internas	 sobre	 o	 tratamento	 a	 ser	 dispensado	 a	
professores,	 alunos	 e	 funcionários	 portadores	 de	 deficiência,	 com	 o	 objetivo	 de	 coibir	 e	
reprimir	qualquer	tipo	de	discriminação.	



ANEXO	XXVI	
	

Laboratório	de	informática	e	biblioteca	
	

Recursos	de	Informática	Disponíveis	
	

Em	seus	laboratórios	de	informática,	a	EBAPE	disponibiliza	aos	alunos	uma	avançada	estrutura	
de	 informática,	 dotada	 de	 microcomputadores,	 impressoras	 e	 rede,	 permitindo	 ao	 aluno	
acesso	à	internet,	intranet	acadêmica,	e-mails	e	softwares.	
	
Os	alunos	têm	à	disposição	uma	intranet	com	todas	as	informações	necessárias	à	condução	do	
seu	curso,	tais	como:	disciplinas,	horários,	 locais,	material	didático,	bibliografia	por	disciplina,	
perfil	 dos	 professores	 e	 das	 disciplinas	 por	 eles	 ministradas,	 além	 de	 atendimento	
personalizado,	prestado	pela	secretaria	da	Escola.	
	
Cada	 professor	 tem,	 em	 sua	 sala	 individual,	 um	microcomputador,	 com	 conexão	 à	 rede	 de	
informática	 da	 EBAPE.	 A	 EBAPE	 dispõe	 dos	 recursos	 da	 rede	 de	 comunicação	 científica	
(internet).		
	
Manutenção	e	Conservação	dos	Equipamentos	
No	que	 se	 refere	 à	manutenção	e	 conservação	de	equipamentos,	 a	 EBAPE	adota	política	de	
preferência	às	empresas	credenciadas	pelos	fabricantes.	
	
A	 FGV	 mantém	 contrato	 de	 terceirização	 de	 serviços	 de	 atendimento	 ao	 usuário,	 que	
contempla	instalação	e	manutenção	de	hardware	e	software.		
	
A	 manutenção	 e	 a	 conservação	 dos	 equipamentos	 eletrônicos	 são	 de	 responsabilidade	 do	
Núcleo	de	Apoio	ao	Usuário,	usualmente	realizadas	no	local	de	trabalho	por	um	funcionário	da	
equipe	de	suporte	técnico.	Em	casos	cujo	diagnóstico	do	equipamento	requeira	manutenção	
mais	 acurada,	 este	 é	 levado	 para	 o	 laboratório	 de	manutenção,	 e	 o	 prazo	 para	 solução	 do	
problema	é	de	24	horas.	Caso	ultrapasse	esse	prazo,	é	alocada	uma	estação	temporária	para	
que	 o	 funcionário	 não	 deixe	 de	 trabalhar,	 até	 que	 seu	 computador	 tenha	 a	 manutenção	
concluída.	
	
A	 Instituição	 possui	 seus	 equipamentos	 interligados	 em	 rede	 de	 comunicação	 científica	
(internet),	 e	 o	 acesso	 aos	 equipamentos	 de	 informática	 está	 disponível	 em	 quantidade	
suficiente	para	o	desenvolvimento	das	atividades.	
	
As	instalações	administrativas	estão	equipadas	com	microcomputadores,	garantindo	agilidade	
na	execução	dos	processos	e	no	atendimento	ao	aluno.		
	
Foram	adquiridos	 sistemas	de	 informatização	para	o	 controle	acadêmico	 (controle	de	notas,	
frequência,	 histórico	 escolar,	 gerenciamento	 de	 disciplinas,	 envio	 de	 documentos,	 etc.);	
controle	 financeiro	acadêmico	 (recebimentos,	emissão	de	boletos,	 controle	de	 caixa,	etc.);	 e	
gerenciamento	da	biblioteca.	



O	 sistema	 de	 registro	 acadêmico	 está	 organizado	 e	 informatizado,	 conferindo	 agilidade	 no	
atendimento	e	diversificação	de	documentos	disponibilizados.	
	

Instalações	e	Equipamentos	
	

Laboratório	
Quantidade	de	
computadores	

Especificação	

Laboratório	4º	andar	 30	

• Optiplex	3020	–	DELL;	
• Intel	Core	I5	–	4590	3.3	GHz;	
• 8GB;	
• 1	TB;	
• Windows	SEVEN	64	bits;	
• Monitores	de	19”.	

Laboratório	7º	andar	

21	

• Optiplex	3020;	
• Intel	Core	I5	–	4590	3.3	GHz;	
• 8GB	DDR2	400MHz;	
• 1	TB;	
• Windows	SEVEN	64	bits;	
• Monitores	de	19”.	

10	

• IMAC;	
• Intel	Core	I5	–	2.9	GHZ;	
• 8GHZ	DDR3	1600MHz;	
• 1T	HD;	
• Monitores	de	21”.	

Laboratório	8º	andar	 23	

• Optiplex	3020	–	DELL;	
• Intel	Core	I5	–	4590	3.3	GHz;	
• 8GB;	
• 1	TB;	
• Windows	SEVEN	64	bits;	
• Monitores	de	19”.	

Laboratório	10º	andar	 14	

• Optiplex	3020	–	DELL;	
• Intel	Core	I5	–	4590	3.3	GHz;	
• 8GB;	
• 1	TB;	
• Windows	SEVEN	64	bits;	
• Monitores	de	19”.	

Laboratório	13º	andar	 20	

• ThinkCentre	M58	/	LENOVO;	
• PENTIUM	E5400	2.7GHz;	
• 2GB	DDR2	400MHz;	
• 320	GB;	
• Windows	SEVEN	64	bits;	
• Monitores	de	19”.	



	
	

Horário	de	Funcionamento	
	
Os	 laboratórios	de	 informática	funcionam,	de	segunda	a	sexta-feira,	no	horário	das	07h30	às	
18h00.	
	

Acervo	Bibliográfico	
	

Material	 Número	de	títulos	

Analíticas	

Analíticas	de	monografia	(impresso)	 153	

Analíticas	de	periódicos	(impresso)	 8.203	

Publicações	Eletrônicas	(não	circula)	 63	

Total	 8.419	

	
	

Material	
Número	de	Títulos	 Número	de	Exemplares	

Obras	

Multimídia	 2.002	 2.868	

eBooks	(livros	digitais)	 254	 231	

Gravações	de	Som	 18	 25	

Livros	Impressos	 81.736	 115.012	

Teses,	Dissertações,	TCCs	 7.089	 7.454	

Total	 91.099	 125.590	

	 	 	

Periódicos	 Número	de	Títulos	 Número	de	Exemplares	

eJournals	(periódicos	digitais)	 136	 372	

Periódicos	 1.309	 74.363	

51	

• ALL	IN	ONE	-	AT	2022	/	ITAUTEC;	
• CORE	I5	2.5GHz;	
• 4	GB;	
• 500	GB;	
• Windows	SEVEN	64	bits;	
• Monitores	de	19”.	



Total	 1.445	 74.735	

Total	Geral	 92.544	 200.325	

	
a)	 Livros	 –	 O	 acervo	 total	 é	 constituído	 de	 aproximadamente	 99.998	 títulos	 entre	 livros,	
monografias,	teses,	relatórios	e	outros.		
	
b)	Periódicos	–	São	cerca	de	1.303	 títulos	de	periódicos	nacionais	e	estrangeiros,	 sendo	102	
deles	com	acesso	eletrônico.		
	
c)	 Informatização	 –	 A	 Biblioteca	 Mário	 Henrique	 Simonsen	 utiliza	 o	 Sistema	 Virtua,	 que	
contempla	 as	 principais	 funções	 de	 uma	 biblioteca,	 possibilitando	 empréstimo,	 consulta,	
reservas.	
A	biblioteca	possui	home	page	com	o	endereço:	www.fgv.br/bibliotecas/rj,	que	disponibiliza	o	
catálogo	on-line,	acesso	às	bases	de	dados	assinadas	pele	FGV	e	 informações	sobre	todos	os	
serviços	oferecidos.	
	
d)	Base	de	Dados	–	A	biblioteca	disponibiliza	diversas	bases	de	dados	eletrônicas	para	consulta	
em	qualquer	computador	conectado	à	 rede	 interna	da	FGV	e	acesso	 remoto	aos	docentes	e	
alunos	 de	mestrado	 e	 doutorado.	 As	 principais	 bases	 de	 dados	 disponibilizadas	 são:	 	 Ebsco,	
Portal	CAPES,	JSTOR	(abreviação	de	Journal	Storage),	entre	outras.	
	
Ademais,	 há	 base	 de	 dados,	 disponível	 a	 todos	 os	 usuários	 que	 estejam	 utilizando	 um	
computador	 conectado	 à	 rede	 interna	 ou	que	 esteja,	 no	momento	da	 consulta,	 utilizando	 a	
FGV/RJ	como	provedora	de	acesso	(acesso	remoto).		As	principais	bases	de	dados:	PORTAL	DE	
PERIÓDICOS	 CAPES,	 JSTOR,	 EBSCO,	 WEST	 LAW,	 HEINONLINE,	 VLEX,	 LEXIS	 NEXIS,	
INTERNATIONAL	 ENCYCLOPEDIA	 OF	 THE	 SOCIAL&	 BEHAVIORAL	 SCIENCE	 (SCIENCE	 DIRECT),	
PROQUEST	 DISSERTATIONS	 &	 THESES,	 THOMSON	 REUTERS,	 BLOOMBERG,	 ECONOMÁTICA,	
COMPUSTAT	GLOBAL,	COMPUSTAT	NORTH	AMERICA	e,	oferece	também,	o	Dicionário	Houaiss	
e	 o	 CAPES	 WEB	 TV,	 um	 canal	 um	 canal	 que	 veicula	 conteúdo	 noticioso	 dentro	 dos	 campi	
universitários	e	promove	treinamento	de	usuários	do	Portal	Periódicos	Capes.	
		
Em	consulta	remota	pela	 internet,	o	acesso	às	bases	de	dados	disponíveis	pode	ser	realizado	
de	 duas	 formas:	 (1)	 sem	 o	 uso	 de	 senha	 –	 disponível	 a	 todos	 os	 usuários	 que	 estejam	
utilizando	 um	 microcomputador	 conectado	 à	 rede	 interna	 ou	 que	 esteja,	 no	 momento	 da	
consulta,	 utilizando	 a	 FGV/RJ	 como	 provedora	 de	 acesso;	 ou	 (2)	 com	 o	 uso	 de	 senha	 –	
disponível	 aos	 professores	 e	 aos	 alunos	 dos	 cursos	 de	 mestrado,	 doutorado.	 Neste	 caso,	 a	
consulta	pode	ser	efetuada	a	partir	de	qualquer	computador	conectado	à	internet	por	meio	de	
outro	provedor	de	acesso	diferente	ao	da	FGV/RJ.		
e)	Multimídia	–	A	biblioteca	dispõe	de	diferentes	bases	de	dados	em	CD-ROMs	e	assinaturas	
de	publicações/bases	de	dados	disponíveis	em	meio	eletrônico	na	Web,	além	de	manter	em	
seu	acervo	fitas	de	vídeo	à	disposição.		
f)	 Jornais	 e	 Revistas	 –	 A	 biblioteca	 conta	 com	 a	 assinatura	 corrente	 de	 diversos	 jornais	 e	
revistas.	
	



	
Espaço	Físico	para	Estudos	

	
As	instalações	para	estudos	individuais	e	em	grupo	são	adequadas	no	que	se	refere	a	espaço	
físico,	acústica,	iluminação,	ventilação	e	mobiliário.	

	
Horário	de	Funcionamento	

	
A	biblioteca	funciona,	de	segunda	a	sexta-feira,	no	horário	das	08h15	às	20h30,	e	no	sábado,	
somente	para	usuário	interno,	no	horário	das	08h00	às	12h30.	
	

Pessoal	Técnico-Administrativo	
	

Cargo	 Administração	
Desenvolvimento	

Coleções	
Processamento	

Técnico	
Referência	 Total	

Bibliotecários	 2	 1	 4	 3	 10	
Administrativos	 -	 1	 -	 4	 5	

Estagiários	 -	 2	 2	 3	 7	
Total	 2	 4	 6	 10	 22	

	
Recursos	Tecnológicos	

	

Setor	
Impressoras	

Scanner	
Torres		
(7	CDs)	

Estações	de	
Trabalho	Térmica	 Multifuncional	 Colorida	 Total	

Chefia	 -	 -	 -	 -	 -	 1	 1	

Secretaria	 -	 1	 1	 2	 -	 2	 2	

Aquisição	 -	 -	 -	 -	 -	 1	 1	

Proc.	Técnicos	 -	 -	 -	 -	 -	 7	 7	

Referência	 5	 -	 -	 5	 1	 7	 7	

Sala	Multimídia	 -	 -	 -	 -	 -	 1	 1	

Usuários	 -	 -	 -	 -	 -	 14	 14	

Totais	 5	 1	 1	 7	 1	 33	 33	

	
	

Serviços	Oferecidos	
	

A	 Biblioteca	 disponibiliza	 os	 seguintes	 serviços:	 consulta	 local;	 empréstimo	 domiciliar;	
empréstimo	 entre	 Bibliotecas;	 reserva	 de	 material;	 sala	 multimídia	 equipada	 com	 ar	



condicionado,	TV,	DVD,	Vídeo	Cassete,	TV	a	Cabo	e	computador;	Caixa	de	devolução	de	livro;	
Rede	 Wireless;	 levantamento	 bibliográfico;	 comutação	 bibliográfica;	 elaboração	 de	 ficha	
catalográfica;	orientação	quanto	à	normalização	bibliográfica	(normas	Associação	Brasileira	de	
Normas	 Técnicas	 –	 ABNT);	 serviço	 de	 reprografia,	 visitas	 orientadas	 e	 a	 capacitação	 de	
usuários	por	meio	de	cursos,	workshops	e	palestras	em	aulas	inaugurais	no	início	do	ano	letivo,	
ou	 início	 de	 curso	 e	 em	 disciplinas	 de	 metodologia	 da	 pesquisa,	 quando	 convidados	 pelos	
professores,	sobre	as	bases	de	dados	disponibilizadas	pelas	Bibliotecas	e	fontes	de	pesquisa.	
	
Também	oferece	serviços	de	reprografia,	visitas	orientadas	e	capacitação	de	usuários.	Está	sob	
a	 responsabilidade	 gerencial	 de	 um	 bibliotecário	 e	 conta	 com	 uma	 estrutura	 organizacional	
composta	 do	 Setor	 de	 Processamento	 Técnico,	 Setor	 de	 Referência	 e	 Circulação,	 Setor	 de	
Desenvolvimento	de	Coleções	e	Setor	de	Apoio	Administrativo.	
	
Possui	regulamento	e	regimento	próprios,	bem	como	normas	para	utilização	de	seu	espaço	e	
serviços,	 tudo	disponível	em	seu	site.	Dispõe	de	meios	de	comunicação	com	os	usuários	por	
meio	da	caixa	de	sugestão,	fale	conosco	na	página	da	BMHS,	e-mail,	telefones	e	por	meio	das	
redes	 sociais:	 Twitter	 e	 Facebook,	 em	 que	 também,	 compartilha	 informações,	 anuncia	
novidades	e	outros.	
	
Serviços:	

• Consulta	 Local:	 a	 consulta	 ao	 acervo	 é	 de	 livre	 acesso	 às	 estantes	 aos	 usuários	
internos:	 corpo	 discente,	 docente,	 funcionários	 e	 ex-alunos	 da	 FGV/EBAPE	 e	 aos	
externos:	docentes,	pesquisadores,	alunos	de	graduação,	pós-graduação,	mestrado	e	
doutorado	 de	 outras	 instituições.	 Os	 usuários	 externos	 só	 podem	 ter	 acesso	 à	
biblioteca	 mediante	 apresentação	 de	 documento	 da	 Instituição	 a	 que	 estão	
vinculados.	O	 acesso	 às	 coleções	 especiais,	 teses,	 dissertações	 e	material	 especial,	 é	
limitado	 aos	 funcionários	 da	 biblioteca.	 Para	 a	 consulta,	 é	 necessária	 solicitação	 no	
Balcão	de	Empréstimo.	 	As	obras	de	referência	e	coleções	especiais	estão	disponíveis	
apenas	para	consulta	na	própria	biblioteca.		

• Reserva	 de	 material:	 Toda	 obra	 que	 estiver	 emprestada	 poderá	 ser	 reservada	 e,	
quando	devolvida,	ficará	à	disposição	do	usuário	que	a	reservou,	por	48	horas.	

• Levantamentos	bibliográficos	podem	ser	obtidos	mediante	pesquisa	por	autor,	assunto	
e	 título,	 no	 catálogo	 on-line	 da	 base	 de	 dados	 da	 biblioteca	 (Sistema	Virtua),	
disponibilizado	no	site	da	biblioteca.	

• Comutação	bibliográfica:	A	comutação	bibliográfica	é	oferecida	a	usuários	 internos	e	
externos.	Para	obtenção	de	cópias	de	documentos	que	não	fazem	parte	do	acervo	da	
biblioteca,	são	oferecidas	as	seguintes	opções:	

• Comut:	Sistema	 de	 comutação	 bibliográfica	 do	 IBICT	 para	 obtenção	 de	 cópias	 e	
documentos	 no	 Brasil	 e	 no	 exterior	 a	 partir	 de	 bases	 de	 dados	 disponíveis	 na	
biblioteca.	A	solicitação	é	feita	mediante	o	preenchimento	de	formulários	próprios	ou	
por	 meio	 da	 internet.	 A	 Biblioteca	 Mario	 Henrique	 Simonsen	 é	 Biblioteca	 Base	 do	
Programa,	ou	seja,	além	de	solicitar,	atende	a	solicitações	de	outras	bibliotecas	e	tem	
o	 CCN	 como	 seu	 maior	 instrumento	 para	 comutação	 bibliográfica	 de	 artigos	 de	
periódicos.	O	usuário	deve	arcar	com	os	custos.	



• Orientação	 quanto	 à	 normalização	 bibliográfica	 (normas	 ABNT):	 a	 Biblioteca	 Mario	
Henrique	 Simonsen	 também	oferece	orientação	 aos	usuários	 quanto	 à	 normalização	
de	dissertações,	teses	e	monografias	(normas	da	ABNT).	O	atendimento	é	feito	por	um	
dos	bibliotecários.	

• Reprografia:	a	biblioteca	oferece	serviço	de	reprografia	e	encadernação,	cujos	preços	
encontram-se	 afixados	 no	 local,	 observando	 sempre	 que	 o	 material	 só	 poderá	 ser	
fotocopiado	em	parte,	de	acordo	com	a	lei	sobre	direitos	autorais	(Lei	nº	9.610,	de	19	
de	fevereiro	de	1998).		

• Visitas	 orientadas	 e	 Capacitação	 de	 usuários:	 a	 biblioteca	 oferece	 serviço	 de	 visitas	
orientadas	e	capacitação	de	usuários	por	meio	do	Projeto	“Conheça	sua	Biblioteca”.	O	
objetivo	é	orientar	usuários	quanto	ao	uso	do	Sistema	Pergamun,	localização	de	obras	
nas	estantes	e	uso	das	bases	de	dados.	

	
Formas	de	Atualização	e	Cronograma	de	Expansão	de	Acervo	

	
A	política	atual	visa	atender	às	solicitações	do	corpo	docente,	discente	e	pesquisadores,	bem	
como	aos	bibliotecários	que	sugerem	a	aquisição	de	publicações	por	meio	de	identificação	de	
procura	a	partir	do	atendimento	ao	leitor	ou	a	pesquisa	nos	instrumentos	de	apoio	(catálogo	
de	editoras,	internet,	etc.).	
	
O	Setor	de	Desenvolvimento	de	Coleções	da	biblioteca	é	 responsável	pela	compra,	 controle,	
registro	 e	 intercâmbio	 do	material	 bibliográfico,	multimeios	 e	 bases	 de	 dados	 eletrônicas	 e	
periódicos.	 Responsável	 também	 pelo	 recebimento	 da	 produção	 intelectual	 da	 FGV,	 para	
compor	o	acervo	e	o	Arquivo	Bibliográfico.	
	

Cronograma	de	aquisição	e	expansão	do	acervo	bibliográfico	
	

Acervo	bibliográfico	
2016	 2017	 2018	 2019	 2020	

Média	de	
crescimento	

Qtde.	 Qtde.	 Qtde.	 Qtde.	 Qtde.	 Qtde.	

Livros	
Títulos	 82.537	 83.759	 84.981	 86.203	 87.425	 1.222	

Exemplares	 117.645	 120.274	 122.903	 125.532	 128.161	 2.629	

Periódicos	(incluso	
Jornais	e	Revistas)	

Títulos	 1.392	 1.397	 1.402	 1.407	 1.412	 5	

Exemplares	 73.723	 73.980	 74.237	 74.494	 74.751	 257	

Periódicos	(incluso	
Jornais	e	Revistas)	
Eletrônicos	

Títulos	 92	 107	 122	 137	 152	 15	

Exemplares	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Multimídia	
(DVD/Vídeos,	

Títulos	 2.104	 2.185	 2.266	 2.347	 2.428	 81	



Música	Impressa,	
Gravação	Sonora	
Não	Musical	e	
Musical,	Publicação	
Eletrônica)	

Exemplares	 3.037	 3.160	 3.283	 3.406	 3.529	 123	

	
	 	



ANEXO	XXVII	
	

Meios	de	comunicação	da	FGV/EBAPE	
	

Atualmente,	são	utilizados	os	seguintes	mecanismos	para	comunicação	interna	e	externa:	
	

• Site	da	Escola	(público	interno	e	externo);	
• Redes	Sociais	(Facebook,	Twitter	e	Linkedin);	
• Folhetos,	cartazes,	e-mail	marketing,	convites,	murais	(público	interno);	
• Newsletter	(EBAPE	Digital)	semanal	com	notícias	e	eventos	da	Escola	(público	interno	e	

externo);	
• Reuniões	 periódicas	 com	 representantes	 do	 corpo	 docente,	 discente	 e	 técnico-

administrativo	(público	interno);	
• Reuniões	periódicas	com	representantes	da	comunidade	local	(público	externo);	
• Meios	 de	 comunicação	 de	massa	 –	 jornais,	 revistas,	 televisão,	 rádio	 e	 sites	 (público	

interno	e	externo).	
	

Em	períodos	que	antecedem	os	processos	seletivos	para	os	cursos	da	EBAPE,	é	feita	divulgação	
específica	pelos	meios	de	comunicação	descritos	acima.	
	
A	imagem	pública	da	EBAPE	está	atrelada	à	imagem	de	sua	mantenedora,	a	Fundação	Getulio	
Vargas,	responsável,	por	meio	de	seus	Institutos	e	Escolas,	pela	divulgação	de	diversos	índices	
que	 são	 utilizados	 como	 base,	 inclusive	 do	 Governo	 Federal,	 para	 o	 direcionamento	 da	
economia.	
	
A	 EBAPE,	 particularmente,	 divulga	os	 trabalhos	e	 as	pesquisas	desenvolvidas	pelo	 seu	 corpo	
técnico-docente	em	seminários,	congressos,	revistas	especializadas	da	área	de	Administração,	
palestras	abertas	ao	público	em	geral,	cursos	que	são	ministrados	por	seu	corpo	docente	em	
várias	 regiões	 brasileiras,	 disseminando	 o	 conhecimento	 e	 contribuindo	 para	 o	
desenvolvimento	 do	 país,	 por	 meio	 da	 formação	 do	 corpo	 gerencial	 e	 diretor	 de	 diversas	
organizações	brasileiras.	
	
Os	meios	de	comunicação	utilizados	para	divulgação	dos	trabalhos	realizados	pela	EBAPE	são	
revistas,	 jornais,	 palestras,	 internet	 e	 outras	 formas	 de	 disseminação	 do	 conhecimento.	 As	
pesquisas	realizadas	pela	Escola	são	amplamente	divulgadas	na	mídia	e	nas	aulas	ministradas,	
disseminando	assim	o	conhecimento	gerado.			
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