
DIMENSÃO DESAFIOS EM 2013 SITUAÇÃO EM 
31/12/2013

REALIZAÇÃO 
EM 2013

DESAFIOS E METAS
 PARA 2014Ã SITUAÇÃO EM REALIZAÇÃO DESAFIOS E METAS

Dimensão 1 
A missão e o 

plano de 
desenvolvimento 

institucional

Dimensão 2 
A política para o 

ensino, a pesquisa, 
a pós-graduação, a 

extensão

Submissão a EFMD do 
processo de acreditação 

EQUIS da Escola e 
recebimento da comissão de 

avaliação.

Início de processo de 
submissão ao AACSB.

Cumprido

Cumprido

Cumprido

Cumprido

Cumprido

Cumprido

Cumprido

Superada

Em andamento

Em andamento

Em andamento

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.

Aprovação inal 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.

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.

Aprovação de Acreditação 
internacional - EQUIS da EFMD 

(European Foundation for 
Management Development).

Submissão a 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 - 6 novos polos; Buscar 

aprovação de credenciamento de 
novos polos EAD; Expansão da base 

de alunos dos cursos Tecnólogos, 
permanecendo com a qualidade dos 

cursos.

Reestruturação e expansão aos 
Mestrados Pro issionais.

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.

Em Tramitação junto ao MEC - Pedido de Credenciamento 
de 6 novos polos (Goiânia, São Luiz, Porto Alegre, Santo 

André, Teresina e Foz do Iguaçu)  em adição aos 6 já 
existentes (Curitiba, São Paulo - 9 de julho e Paulista -, 

Brasília, Manaus e Botafogo). 

Regulamento e Comissão de Bolsas funcionando;                                                    
Inclusão dos processos de solicitação de Bolsa dos cursos 

de Graduação Tecnológica.

De inição dos critérios e da estrutura básica do novo curso 
(Presencial /EAD); Análise das melhores práticas no Brasil 

e no exterior.    

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:
- 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 EBAPE- FGV). 
- IMM - Global MBA em parceria com as universidades de 
Purdue, Tilburg, Central European, Tianjin University e 

EBAPE-FGV.  

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 EBAPE-FGV. 

Reuniões com a Diretoria da AACSB;    
Elaboração do Relatório de Auto avaliação.

Absorção das atividades de de inição, coordenação e 
execução acadêmica dos cursos pelo CEGRAD.

 Código de Ética da graduação não foi aprovado. 
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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.

Superada

Cumprido

Superada

Cumprido

Cumprido

Cumprido

Cumprido

Cumprido

Cumprido

Cumprido

Em andamento

Em andamento

Cumprido

Em andamento

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 monogra ia 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.

Restruturação e execução do 
novo sistema de Governança do 

Cadernos EBAPE.

Indexação da RIEL pela EBAPE.

Programa de Bolsa Demanda Social.

Inclusão de alunos carentes com 
potencial acadêmico com oferta de 
bolsas (graduação, bacharelado e 

tecnólogo).

Continuidade do projeto 
CARITAS.

Realizada a transição do periódico RIEL da 
UFMG pela EBAPE. 

Programa implantado com a concessão 
de uma bolsa de estudos.

Um aluno contemplado com uma bolsa de 
estudos.

Oferta de cursos em 2013: Gestão 
Comunitária com ênfase em 

Sustentabilidade Ambiental; Formação 
Politica e Cidadania: os Conselhos 

Municipais como Referenciais.

Manutenção aperfeiçoamento 
do programa.

Continuidade e aperfeiçoamento 
do programa. 

Manutenção e aprimoramento 
do programa de Estudos em 

Gestão social - Projeto Cáritas.

Número de professores visitantes 
internacionais em seminários e cursos: 17. 

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 Publica).

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.

O programa de integração acarretou na 
contratação de 5 doutorandos que atuaram 
como professores no curso de graduação.

Realização da 48ª Assembleia Anual do 
Conselho Latino Americano das Escolas de 

Administração – CLADEA.

Em elaboração.

Venda de 21.896 exemplares em 2013.

Realização da reestruturação do novo 
Sistema de Governança do Cadernos EBAPE, 

atual editor Prof. Fernando Guilherme 
Tenório. 

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".

Regulamentos revisados, padronizados e 
implementados em 2013.

Em sintonia com as de inições da Pró-reitoria e 
novo projeto pedagógico do curso.

Manual revisado e disponibilizado aos alunos.
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Dimensão 3 
A responsabilidade 

social da 
instituição

Dimensão 2 
A política para o 

ensino, a pesquisa, 
a pós-graduação, a 

extensão
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Dimensão 4
 A Comunicação 
com a Sociedade 

Dimensão 5 
Políticas de 

Pessoal: carreiras 
do corpo docente 
e corpo Técnico-
administrativo

Dimensão 6 
Organização e 

gestão da 
instituição

Dimensão 7 
Infraestrutura 

ísica

Continuidade do projeto 
Cidadania e Discriminação 

como Critérios de Analise de 
Politicas Publicas.

Cumprido

Cumprido

Cumprido

Cumprido

Superada

Superada

Suspenso - Sine die

Em andamento

Cumprido

Cumprido

Cumprido

Cumprido

Superado

Cumprido

Continuidade do Projeto 
EBAPE na Escola.

Contratação de novos 
docentes doutores com 

experiência internacional.

Reorganização do NDP dos 
Programas de Mestrados 

Pro issionais (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.

Convite aos elegíveis do conselho 
consultivo.

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 Junior.

Reorganização das atividades 
tecnológicas com a 

integralização das atividades 
acadêmicas da EBAPE.

Atualização dos equipamentos 
tecnológicos.

Implantação do laboratório de 
experimentos.

Ampliação de acesso às bases de 
dados Bloomberg e Central de 

Casos da Havard para 
professores e alunos da escola.

Programa de Estudos de Esfera Pública - PeeP - 
Coordenado pela Prof.ª Sonia Fleury projeto que busca 

identi icar 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.

Continuidade e 
aprimoramento do 

programa.

Continuidade do Projeto 
EBAPE na Escola.

A Escola pretende manter 
novas contratações para 

2014.

Continuidade e expansão 
do núcleo pro issional.

Continuidade e 
aperfeiçoamento do 

projeto.

Incentivo ao 
aperfeiçoamento e 

capacitação pro issional.

 Continuidade e 
aperfeiçoamento do 

projeto.

Apresentação de nova 
sistemática para pontuação 

de docentes.

 Continuidade da proposta.

Continuidade da integralização das 
atividades acadêmicas e 
administrativas do setor 

Tecnológico com a EBAPE.

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 Havard para 
professores e alunos da escola.

Proposta uma primeira abordagem para 
avaliação da produção técnica.

Contratado o professor.

Integralização das atividades acadêmicas e 
administrativas do setor Tecnológico com a 

EBAPE.

Atualizado 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. 

Realização de visita a 8 escolas.

Foram contratados 3 novos professores 
doutores no ano de 2013.

Reorganização implementada e criação de 
um núcleo pro issional.

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.

Iniciado o mapeamento de luxo de 
processos acadêmicos e suas 
interfaces com a secretaria.
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Dimensão 3 
A responsabilidade 

social da 
instituição
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Dimensão 8 
Planejamento e 

avaliação

Dimensão 9 
Políticas de 

atendimento aos 
estudantes

Dimensão 10 
Sustentabilidade 

inanceira

Superado

Em andamento

Cumprido

Cumprido

Cumprido

Em andamento

Em andamento

Cumprido

Cumprido

Em andamento

Cumprido

Cumprido

Cumprido

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.

Criação da base de dados dos 
egressos dos programas 

stricto senso e da graduação 
presencial.

Implantação do Centro de 
Carreiras com a contratação de 

pro issional especializado.

Implantação do Alummni 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).

Estudo da Expansão dos Mestrados 
Pro issionais como forma de aumentar 

o aporte de recursos. 

Maior participação nas receitas dos 
Cursos de Tecnólogos.

Continuidade dos projetos de 
intercambio internacional com 

Universidades e Empresas do Japão 
visando transferência tecnológica. 

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 o ano anterior. A EBAPE obteve conceito 5 na 
avaliação de recredenciamento  (CI). Conquistou nota 

máxima (5) na avaliação de reconhecimento de 4 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).

Manutenção das notas 
máximas em todos os 

programas de 
graduação e mestrado 

pro issional.

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.

Manutenção e 
aperfeiçoamento do 

projeto.

Atualização e manutenção 
na base de dados.

Realização do 1º Laboratório 
de preparação dos alunos de 

Graduação.

Implantação do Alummni 
com a realização da 1º 

reunião em 2014.

Continuação da seleção para 
o Programa de Estágio 

Internacional da Boeing.

Continuidade e aperfeiçoamento 
do programa PND.

Análise e consolidação dos 
estudos para expansão.

Aumentar a contribuição 
inanceira dos programas às 

atividades da Escola.

Expansão dos projetos 
internacionais para outros 

centros e atividades.

Contratação de funcionário responsável 
pelos trabalhos demandados pelo setor. 

Em elaboração

O Programa de Estágio Internacional da 
Boeing já selecionou 2 (dois) 
participantes no ano de 2013.

O programa se irmou com a oferta do curso 
de nivelamento de Cálculo no 1º semestre.

Apresentado o estudo para expansão e 
aumento de recursos inanceiros.

Divisão das receitas em condições de igualdade 
entre a EBAPE e o IDE. 

Além do Japão, o projeto também desenvolveu 
transferência tecnológica com empresas e 

universidades Sul-Coreanas.

De inição da estrutura mínima para o 
atendimento das necessidades da FGV/RIO.

Continuidade do processo de avaliação com 
reuniões com os docentes visando 

aperfeiçoamento didático.

Continuidade do processo de 
acompanhamento de indicadores acadêmicos 

e administrativos.

Atividade permanente.

Iniciados os contatos e realizadas 
atualizações dos dados dos egressos 

da Graduação. 
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