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APRESENTAÇÃO 

 

 Relatório de Autoavaliação Institucional da Escola Brasileira de Administração 

Pública e de Empresas, FGV/EBAPE foi desenvolvido pela Comissão Própria de 

Avaliação – CPA, com o objetivo de relatar as políticas, ações implantadas e os 

resultados obtidos ao longo do ano de 2014, bem como, descrever o processo 

avaliativo conduzido no período. Cabe ressaltar a participação dos representantes da comunidade 

acadêmica, técnico-administrativa e da sociedade civil-organizada, de fundamental importância para o 

desenvolvimento deste processo participativo e democrático. 

O Relatório de Autoavaliação Institucional é apresentado de acordo com o novo modelo, baseado 

em 5 (cinco) eixos composto pelas 10 (dez) dimensões, estabelecidas pela Lei 10.861/2004 – SINAES, 

reestruturados da seguinte forma: 

 

� Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional; 

� 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 

 

A Escola pretende com a utilização deste novo modelo reorganizado por eixos, que o processo de 

autoavaliação institucional trabalhe com objetividade, transparência e clareza no fornecimento das 

informações visando a busca permanente do aperfeiçoamento e excelência acadêmica. 

 

 

  

O 
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DADOS  DE IDENTIFICAÇÃO  DA INSTITUIÇÃO  E DA MANTENEDORA 

 

 

a) Mantenedora  

 

Código da Mantenedora: 110 

Nome: Fundação Getulio Vargas – FGV  

Presidente: Prof. Dr. Carlos Ivan Simonsen Leal  

Endereço: Praia de Botafogo, 190 – Rio de Janeiro - RJ  

CEP: 22250-900  

CNPJ: 33.641.663/0001-44 

Natureza Jurídica: Fundação Privada 

Telefone: (21) 3799-5501  

Fax: (21) 3799-5921  

Página web: http://www.fgv.br 

 

 

b) Mantida 

 

Código da Instituição: 1851  

Nome: Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas – FGV/EBAPE  

Organização Acadêmica: Faculdade 

Categoria Administrativa: Privada sem fins lucrativos  

Diretor: Prof. Dr. Flávio Carvalho de Vasconcelos  

Vice-Diretor: Prof. Dr. Álvaro Bruno Cyrino 

Endereço: Praia de Botafogo, 190, 5º andar - CEP: 22250-900  

Telefone: (21) 3799-5711/ 3799-6600  

E-mail: flavio.vasconcelos@fgv.br 

Página web: http://www.fgv.br/ebape 
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1. APRESENTAÇÃO  DA COMISSÃO  PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO  (CPA)  DA ESCOLA  

BRASILEIRA  DE ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  E DE EMPRESAS  DA FUNDAÇÃO  GETULIO  

VARGAS  - FGV/EBAPE. 

 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA da Escola Brasileira de Administração Pública e de 

Empresas da Fundação Getulio Vargas, de acordo com a Lei 10.861/2004 – SINAES, tem por 

atribuições conduzir o processo de avaliação interna da Instituição, bem como sistematizar as 

informações prestadas ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP. 

  

Composição da CPA da FGV/EBAPE:  

� Presidente da CPA e Representante do Corpo Docente – Prof. Álvaro Bruno Cyrino, Vice-Diretor da 

FGV/EBAPE. 

� Representante do Corpo Docente da Graduação na CPA – Prof. Richard Fonseca, Coordenador de 

Graduação em Administração. 

� Representante do Corpo Docente do Stricto Sensu na CPA – Prof. Joaquim Rubens Fontes, Coordenador do 

Mestrado Executivo e Gestão Empresarial da FGV/EBAPE. 

� Representante do Corpo Discente da Pós-Graduação na CPA – Amanda Cristina Medeiros, Pós-Graduação 

da FGV/EBAPE. 

� Representante do Corpo Discente do Curso de Graduação Presencial na CPA – Leandro Lima Lopes, 

Membro do Diretório Acadêmico da Graduação da FGV/EBAPE. 

� Representante do Corpo Discente na Graduação Tecnológica EAD – Fabio Salles Dias da Rocha, Graduação 

Tecnólogo EAD. 

� Representante do Corpo Técnico-Administrativo na CPA – Karla Costa Matos, Controller da FGV/EBAPE. 

� Representante do Corpo Técnico-Administrativo na CPA – Mário Rocha Souza, Diretoria de Operações da 

FGV. 

� Representante do Corpo Técnico-Administrativo na CPA – Selma Barbato, Coordenadora Técnica e 

Acadêmica do Setor de Regulação e Avaliação da FGV/EBAPE. 

� Representante da Sociedade Civil Organizada (Setor Privado) – Sr. João Marcelo Ramires, Vice-presidente de 

operações da Coca-Cola Brasil. 

� Representante da Sociedade Civil Organizada (Setor Público) – Francisco Antônio Caldas, Secretário de 

Estado da Secretaria de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro. 

� Representante da Sociedade Civil Organizada (Terceiro Setor) – Maria da Conceição da Silva Pereira, 

Socióloga da Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro. 

 

Contatos através do e-mail: CPA.EBAPE@fgv.br 

 

• Colaboradores: 

� Coordenadora Fátima Bayma – Coordenadoria de Avaliação de Programas Educacionais da 

FGV/EBAPE; 

� Nathalia da Costa – Analista de Suporte Acadêmico do Setor de Regulação e Avaliação da 

FGV/EBAPE; 

� Marcelo Almeida - Assistente Acadêmico do Setor de Regulação e Avaliação da FGV/EBAPE. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

A Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getulio 

Vargas (EBAP/FGV) foi criada no dia 15 de abril de 1952, na cidade do Rio 

de Janeiro, como a primeira Escola de Administração Pública do Brasil e da 

América Latina. A EBAP surgiu por meio de uma parceria entre a FGV e as 

Organizações das Nações Unidas (ONU) para atender a demanda por 

profissionais qualificados na área pública no país.  

Em 2002, a EBAP passou a se chamar Escola Brasileira Administração 

Pública e de Empresas (EBAPE), reforçando sua atuação no setor privado, 

a Escola conquistou credibilidade e legitimidade. É reconhecida por agregar 

conhecimento de alto nível aos seus estudantes, introduzindo-os em um 

processo produtivo de excelência.  

Com histórico inovador, a Escola foi a primeira a oferecer curso superior em administração no 

Brasil e na América Latina. Atualmente oferta os cursos de Mestrado e Doutorado Acadêmico em 

Administração, Mestrado Executivo em Gestão Empresarial (MEX), Mestrado Profissional em 

Administração Pública (MAP), Graduação Bacharelado em Administração, e os cursos de Graduação 

Tecnológica ofertados na modalidade EAD. Todos estruturados de acordo com as tendências e 

exigências do mercado globalizado. Os cursos oferecidos pela EBAPE formam cidadãos qualificados e 

capazes de atuar em várias atividades profissionais nos setores público e privado, na área acadêmica 

ou em projetos de consultoria e pesquisa.  

Em 2013, a Escola foi considerada a melhor faculdade de Administração do Brasil pelo Índice 

Geral de Cursos do Ministério da Educação (IGC/MEC). Os cursos de Mestrado e Doutorado 

aumentaram suas notas (de 5 para 6), e os periódicos científicos foram classificados em 1º lugar na 

produção A1 e A2, os níveis mais altos da classificação pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes). O Mestrado Executivo em Gestão Empresarial (MEX) também foi 

bem avaliado, obtendo pontuação cinco – nota máxima para os cursos de nível profissional. 

A Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da 

Fundação Getulio Vargas (FGV/EBAPE) comemora 62 anos de existência 

em 2014 com a conquista do recebimento do selo de acreditação 

internacional da EFMD/Equis– European Foundation for Management 

Development/European Quality Improvement System, órgão internacional 

que avalia instituições de ensino de administração (universidades e faculdades), com alto grau de 

internacionalização.  

No Brasil, apenas três instituições possuem este selo além da EBAPE: uma delas é a Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo (FGV/EAESP). A comissão da EQUIS avaliou não apenas 

os programas de graduação, mas todas as atividades e subunidades da FGV que oferecem suporte à 

Escola, incluindo as pesquisas, as unidades de e-learning, a oferta de educação executiva e a 

sensibilização da comunidade.   
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3. SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

O 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. Desta forma, a instituição entende que o processo de 

autoavaliação estimula e direciona mudanças que contribuem para o seu crescimento, por meio de 

indicadores de desempenho que refletem as metas institucionais, contribuindo para seu fortalecimento 

e avanço. 

O modelo de gestão da FGV/EBAPE é fortemente baseado na cultura de planejamento por 

resultados mensuráveis, desta forma, a FGV/EBAPE, estabelece um sistema de autoavaliação que 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. 

A seguir, a CPA apresenta o quadro de metas da Instituição, seus respectivos resultados em 2014 

e desafios e metas para 2015: 

 

EIXO 
DESAFIOS EM 2014 SITUAÇÃO 

EM 
31/12/2014 

REALIZAÇÃO EM 2014 DESAFIOS E METAS PARA 
2015 

Eixo 1: 
Planejamento e 

Avaliação 
Institucional  

Manutenção das notas 
máximas nos cursos de 

graduação e nos 
programas de mestrado 

profissional. Alcançar nota 
máxima no programa 

Stricto Sensu acadêmico. 

Superado 

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. 

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 
processo de avaliação de 

aprendizagem aos 
docentes. 

Superado 

Foram realizadas durante o ano 
reuniões com os docentes 
visando aperfeiçoamento 

didático. 

Aperfeiçoamento do Sistema de 
Avaliação e Feedback. 

Aperfeiçoamento e 
implantação dos 

processos de controles 
internos de informação 

Cumprido 
Desenvolvido o projeto para 
criação de um novo site da 

Escola. 

Implementação do novo site com 
a inclusão de novas 

funcionalidades. 

Manutenção e 
aperfeiçoamento da 

avaliação discente sobre a 
qualidade acadêmica 

docente. 

Cumprido Ampliação na divulgação dos 
dados da avaliação institucional. 

Melhoria no feedback  e 
aconselhamento aos docentes, e 
nas incorporações das sugestões 
e críticas oriundas do processo 

de avaliação. 

 
 
 
 
 
 

Aprovação de Acreditação 
internacional - EQUIS da 

EFMD (European 
Foundation for 
Management 

Development). 

Cumprido 

Conquista do selo da acreditação 
internacional EQUIS da EFMD 

(European Foundation for 
Management Development) em 

fevereiro de 2014. 

- 
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Eixo 2: 
Desenvolvimento 

Institucional  

Submissão a AACSB (The 
Association to Advance 

Collegiate School of 
Business) do processo de 

acreditação da Escola. 

Em 
andamento  

Aprovação da elegibilidade da 
EBAPE para acreditação. 

Aprovação da Escola como 
acreditada plena pela AACSB. 

Reestruturação e 
aperfeiçoamento do 

processo de 
desenvolvimento e 

formatação de conteúdo 
entre as áreas acadêmicas 
de Solução Online e IDE. 

Cumprido 

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. Também foram 
realizadas reuniões semestrais 
entre o corpo técnico, corpo de 
tutores e o corpo docente da 
Escola para melhor interface. 

Substituição dos Sistemas de 
Gestão do Aprendizado (SGA) 

Moddle e Blackboard para 
plataforma D2L 

Reformulação do Código 
de Ética da EBAPE e 

submissão para 
aprovação. 

Cumprido 

O Código de Ética da EBAPE foi 
reformulado e submetido a 

direção da Escola para 
aprovação. 

Aprovação do código de Ética da 
EBAPE 

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. 

Superado 

Recepção de 6 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. 

Aditamento de mais 10 polos de 
apoio presencial para os cursos 

de graduação tecnológica a 
distância. 

Manutenção e 
aperfeiçoamento do 
programa de Bolsa 

Demanda Social para 
Inclusão de alunos 

carentes com potencial 
acadêmico 

Cumprido 

Concessão de 5 bolsas de 
graduação tecnológica EAD e 8 

bolsas de graduação 
bacharelado. 

Manutenção das bolsas do 
programa demanda social. 

Manutenção dos 
programas de 

sustentabilidade 
desenvolvidos pela 

EBAPE. 

Superado 

Oferta dos seguintes cursos: 
Curso em Gestão Social, Curso 

de Formação Política e 
Cidadania, Curso de Gestão 
Comunitária com Ênfase em 
Sustentabilidade Ambiental e 
Curso de Gestão de Projetos 

Comunitários. 

Expansão dos programas sociais 
e de sustentabilidade dentro e 

fora do município do Rio de 
Janeiro. 

Continuidade e 
aprimoramento do Projeto 
Cidadania e Discriminação 
como Critérios de Analise 

de Politicas Publicas. 

Superado 

Desenvolvimento de pesquisa na 
área de cidadania, discriminação, 
inovação e gestão local de saúde 

com propostas de politicas 
públicas visando a melhoria da 

área social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reestruturação e 
expansão aos Mestrados 

Profissionais. 
Cumprido 

Reorganização do corpo docente 
de acordo com as novas regras 

de compartilhamento. 

Reformulação dos critérios de 
aprovação dos trabalhos de 
conclusão dos mestrados 

profissionais. 

Aperfeiçoamento do centro 
de capacitação docente 

em metodologia do ensino 
para o atendimento das 
necessidades da FGV. 

Superado 

Iniciada a preparação dos 
docentes do curso de graduação 
em metodologias pedagógicas 

ativas (Problem-Based Learning - 
PBL) 

Continuidade da formação PBL e 
inicio da capacitação dos 
professores do Mestrado 

Profissional em Estudos de Caso. 

Implantação do Programa 
de dupla Diplomação com 
a Universidade Católica 

Portuguesa. 

Superado 
Organização do programa em 
conjunto com a Universidade 

Católica de Lisboa. 

Inicio da 1º turma do programa 
de dupla titulação com a 

Universidade Católica de Lisboa. 

Atualização do PPC da 
graduação bacharelado 

em Administração 
presencial. 

Em 
andamento  

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. 

Atualização do PPC dos Cursos 
de Graduação Tecnológica a 

Distância. 
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Eixo 3: Políticas 
Acadêmicas  

Abertura de processo junto 
ao MEC para Projeto de 

novo curso de Graduação 
Tecnológica. 

Em 
discussão 

Reuniões para definição de novo 
curso a ser criado com base em 
estudos sobre oferta e demanda. 

Definição do curso a ser criado. 

Expansão do Centro de 
Pesquisa Aplicada com a 

realização de novas 
pesquisas. 

Superado 
Aprovação de 10 projetos de 

pesquisa aplicada no valor total 
em torno de R$ 2.600.000,00. 

Implantação dos projetos de 
pesquisa aplicada. 

Implantação do Setor de 
Relação com ex-alunos 

(ALUMNI) 
Cumprido 

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. 

Continuidade e aplicação da 
pesquisa. 

Expansão e consolidação 
do Corporate International 

Master – CIM 
Cumprido 

Inicio da 2º turma do CIM/MEX, 
com 23 alunos de 11 

nacionalidades, e formatura da 1º 
turma. 

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

Formatura da 2º turma. 

Continuidade e 
aperfeiçoamento do 
International Masters 
Program in Practicing 
Management –IMPM 

Superado 

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. 

Consolidação do International 
Masters Program in Practicing 

Management -IMPM com a 
realização de mais um módulo no 

Brasil. 

Realização do 1º grupo do 
IMM 

Cumprido 

Realização do Módulo Brasileiro 
do International Masters in 

Management - IMM , em fevereiro 
de 2014. 

Encaminhamento de alunos 
brasileiros para realização dos 

módulos internacionais do 
programa  International Masters 

in Management - IMM. 

Continuidade das visitas 
de professores de 

Universidade do exterior. 
Superada 

Participação de 14 docentes 
estrangeiros em seminários e 
cursos realizados em 2014. 

Manutenção das visitas de 
docentes e pesquisadores 
internacionais a EBAPE 

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). 

Cumprido 
Organização e realização de 
módulos internacionais com a 

Universidade da Carolina do Sul. 

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. 

Revisão e padronização 
dos regulamentos dos 
cursos de graduação 

(bacharelado/presencial e 
tecnólogo/EAD) com base 

na orientação do MEC. 

Em 
andamento  

Elaboração do projeto padrão dos 
regulamentos. 

Aprovação e implantação dos 
regulamentos dos cursos de 

graduação da EBAPE (Bacharel 
e Tecnólogo). 

Continuidade de 
atualização do manual do 

aluno da graduação 
presencial. 

Cumprido Disponibilização do manual no 
site da Escola. 

Manutenção e atualização anual 
do manual do aluno. 

Continuidade programa de 
integração entre a Pós 

Graduação e a Graduação 
como parte de estágio 
docente dos alunos do 

programa de doutorado. 

Cumprido 

Contratação de 3 alunos do 
doutorado para atuarem como 
professores na graduação em 

2014. 

Manutenção do programa de 
integração entre a Pós 

Graduação e a Graduação como 
parte de estágio docente dos 

alunos do programa de 
doutorado. 



 

10 

 

 

Realização de eventos 
internacionais de grande 

impacto. 
Superado 

Realização em parceria com a 
CNPQ do evento "Innovation 

Tourism & Sport Mega Event". A 
EBAPE recebeu para assinatura 

de MoU (Memorandum of 
Unsderstanding) 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 dos 
Seminários do MEX e EDF. 

Continuidade na realização de 
eventos internacionais de grande 

impacto. 

 
 
 
 

Eixo 4: Políticas 
de Gestão  

Continuidade do Projeto 
EBAPE na Escola. 

Cumprido Realização de visitas a 9 escolas 
em 2014. 

Continuidade do Projeto EBAPE 
na Escola. 

A Escola pretende investir 
na contratação de novos 

professores doutores para 
2014. 

Superado Contratação de dois Professores 
doutores para a Escola. 

Contratação de dois professores 
doutores para a Escola em 2015. 

Incentivo ao 
aperfeiçoamento e 

capacitação profissional. 
Superado 

Participação do corpo técnico 
administrativos 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. 

Manutenção do Incentivo ao 
aperfeiçoamento e capacitação 

profissional. 

Apresentação de nova 
sistemática para 

pontuação de docentes. 
Cumprido Implantação da nova sistemática 

para pontuação docente. 

Realização de pequenos ajustes 
nos critérios de pontuação 

docente. 

Continuidade da proposta 
de Contratação de 

professor orientador para 
Empresa Junior. 

Cumprido 
Contratação de professor para 
orientador dos programas de 

extensão da Escola. 

Permanente revisão do processo 
de contratação de professor 

orientador para Empresa Junior e 
de programas de extensão da 

Escola. 

Eixo 5: 
Infraestrutura  

Manutenção do projeto de 
atualização dos 

equipamentos de 
tecnologia. 

Cumprido 

Substituição das impressoras 
multifuncionais da escola.  
Atualização tecnológica da 
infraestrutura de redes para 

aumentar a cobertura, 
disponibilidade e a capacidade de 

tráfego. 

Manutenção do projeto de 
atualização dos equipamentos de 

tecnologia. 

Continuidade e 
aprimoramento do 

Laboratório de 
Experimentos. 

Cumprido 

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. 

Continuidade da realização dos 
estudos feitos pelo 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. 

Cumprido 
Implementação de métodos 

ativos com base e material da 
Harvard Business School. 

Utilização intensiva dos materiais 
didáticos da base da Harvard 

Business Publishing. 

Adequação das 
instalações e preparação 
para mudança para novo 

prédio da EBAPE. 

Em 
andamento  

Adequação das necessidades da 
Escola as novas instalações e 

elaboração e aprovação do 
projeto executivo do novo prédio. 

Organização e execução da 
mudança física das instalações 
da  EBAPE, para o novo prédio 

da Rua Jornalista Orlando 
Dantas. 
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 O quadro demonstra o compromisso da Escola em alcançar as metas propostas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional da instituição. Abaixo estão listadas as principais conquistas e destaques 

da Escola no ano de 2014: 

• A Escola manteve conceito máximo em todos os indicadores do MEC, e elevou sua nota de 

IGC contínuo, passando de 5º para o 3º lugar no ranking das instituições de ensino superior do 

Brasil; 

• Promoveu a integração da pós-graduação Stricto Sensu contratando 3 alunos do doutorado 

para atuarem como professores na graduação; 

• Em fevereiro de 2014 a Escola conquistou o selo da acreditação internacional EQUIS da EFMD 

(European Foundation for Management Development) e obteve a aprovação da elegibilidade 

para a obtenção da acreditação da AACSB (The Association to Advance Collegiate School of 

Business); 

• Em outubro de 2014, o Mestrado Profissional em Administração Pública (MAP), conquistou a 

acreditação internacional da CIAPA – Commission On International Accreditation of Public 

Administration Education and Training Programs; 

• Após o recebimento de comissões para visita in loco, a Escola obteve o credenciamento de 

seis polos para oferta dos cursos superiores de tecnologia (a Escola aguarda publicação das 

portarias) nas seguintes localidades: Santo André, São Luiz, Porto Alegre, Teresina, Foz do 

Iguaçu e Goiânia; 

• A Escola ofertou a 2ª turma do programa Corporate International Master – CIM do Mestrado 

Executivo em Gestão Empresarial, que em 2014 contou com 27 alunos de várias 

nacionalidades, e realizou o Módulo Brasileiro do International Masters in Management – IMM, 

que em 2014 contou com 23 alunos, também de várias nacionalidades; 

• Em outubro de 2014 a Escola realizou o módulo Brasileiro do International Masters Program in 

Practicing Management -IMPM com a participação de 20  alunos, sendo 17 estrangeiros – o 

programa está em sua 4ª edição; 

• 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 dos Seminários do MEX e EDF (Eletricité de France); 

• A Escola continua o projeto de mudança do espaço físico para a Rua Jornalista Orlando 

Dantas, e em 2014 foram providenciadas as adequações para suprir as necessidades da 

Escola e a elaboração e aprovação do projeto executivo do novo prédio. 

 

A Comissão Própria de Autoavaliação da EBAPE apresenta este relatório com a finalidade de 

demonstrar a sua atuação, bem como prestar contas à comunidade acadêmica e não acadêmica sobre 

os avanços da Escola e o cumprimento das metas previstas, visando o alcance e manutenção dos 

conceitos máximos dos indicadores de qualidade estabelecidos pelo MEC. 
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4. APRESENTAÇÃO  DOS RESULTADOS  DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

4.1 EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL   

 

O Planejamento e Avaliação Institucional 

 

O Projeto de Autoavaliação da Escola de Administração Pública e de Empresas EBAPE/FGV 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 têm 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 a 

qualidade do ensino ofertado e o aprimoramento dos processos administrativos institucionais. Através 

dos resultados que são gerados é possível identificar os desafios a serem tratados no cotidiano 

institucional.  

Nos últimos 10 (dez) anos, ao longo da fase de implantação do processo de avaliação pelo 

SINAES, observa-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, a 

realidade é diagnosticada, as demandas identificadas e, encaminhadas aos setores responsáveis para 

conhecimento e providências cabíveis, e, atendidas de acordo com o planejamento institucional.  

Por fim, por meio da CPA, a comunidade acadêmica recebe feedback da condução das demandas 

identificadas no processo avaliativo.  

O novo processo avaliativo está estruturado com base nos cinco eixos, em consonância com a 

Portaria nº 92, de 31 de janeiro de 2014, conforme descrito: 

 

� Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional; 

� 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 
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• Objetivos Gerais do Processo de Autoavaliação 

 

O processo de autoavaliação da FGV/EBAPE é estruturado por meio de indicadores de 

desempenho que refletem as metas institucionais, contribuindo para seu fortalecimento e avanço, 

proporcionando uma visão sistêmica do processo. 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. Desta forma 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 à 

superação dos desafios encontrados durante o processo. 

 

• Objetivos Específicos do Processo de Autoavaliação:  

 

Com o processo de autoavaliação, a instituição se compromete a reorientação pedagógica que 

promova nos agentes educativos reflexão sobre suas práticas, diálogo entre si, visando a construção 

de parcerias inteligentes. Durante o processo de avaliação, mudanças são introduzidas e novas 

práticas são incorporadas.   E, 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 o 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 dos 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. 
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• Metodologia Aplicada ao Processo de Autoavaliação:  

 

Para a 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, através da Ouvidoria da FGV e da caixa de sugestões da Biblioteca e 

dos demais setores da FGV;  

5º- Discussões das propostas e projetos visando 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 metas previstos para o ano seguinte. 

São destacadas, as ações realizadas e os resultados alcançados relativos aos eixos que 

correspondem às dez 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. Estes resultados são incorporados na 

elaboração do planejamento da gestão acadêmico-administrativa da Escola, de acordo com a missão e 

os objetivos da FGV/EBAPE. 
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4.1.1  AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS EDUCACIONAIS 
 

A FGV/EBAPE atribui especial importância ao planejamento e avaliação dos processos educacionais, 

compreende que por meio da avaliação é possível romper com visões centralizadoras e autoritárias. Além 

disso, reconhece que é necessário dar “vez e voz” aos envolvidos neste processo, de modo a identificar as 

potencialidades e desafios, corrigir rumos e fortalecer a participação dos atores acadêmicos. Deste 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 programa-los. A Escola também reconhece que a CPA 

possui efeito transformador. 

  

a) Cultura de Planejamento e Avaliação Instituciona l 

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 para alcance dos objetivos previstos no PDI, permeia vários níveis da instituição, 

incluindo a Congregação, os Colegiados e a CPA, mecanismos formais de avaliação na Escola.  

 

b) Objetivos dos Processos de Planejamento e Avalia ção 

Os objetivos dos processos avaliativos da Escola e os resultados alcançados encontram-se 

mencionados na introdução deste relatório. Com o processo de autoavaliação, a instituição se 

compromete a reorientação pedagógica, que solicite dos agentes educativos, reflexão sobre suas práticas 

e diálogo entre si, visando a construção de parcerias inteligentes.  

 

c) Avaliação de Desempenho da Organização 

A FGV/EBAPE, em sua avaliação organizacional, procura analisar como a organização e suas 

unidades utilizam-se dos recursos de que dispõem, sejam estes específicos ou compartilhados (recursos 

que a Mantenedora coloca ao dispor coletivo das Escolas, como instalações-físicas, biblioteca, 

laboratórios de informática, área de lazer, auditórios, entre outros) e como reagem às oportunidades e às 

ameaças do ambiente e quanto dos objetivos e metas propostos tem sido alcançado. 

A FGV/EBAPE, por meio de resultados obtidos no programa de avaliação de desempenho 

organizacional, estabelece mecanismos de controle da organização para avaliar a eficiência, a eficácia e a 

efetividade de suas ações. 

 

d) Avaliação de Desempenho dos Recursos Humanos 

A FGV/EBAPE promove a avaliação de desempenho dos Recursos Humanos. Esta avaliação 

consiste em verificar o desempenho do funcionário, anualmente, com o desempenho esperado para cada 

função. Os resultados da avaliação de desempenho dos funcionários são utilizados para identificar: 

necessidades de treinamento, aperfeiçoamento e reciclagem, objetivando melhoria das condições de 

trabalho; remanejamento de pessoas, de forma adequar as habilidades às tarefas desenvolvidas ou a 

desenvolver. O desafio, com o qual qualquer instituição se depara neste processo avaliativo, consiste na 

concepção de mecanismos que conciliem padrões quantitativos e qualitativos de mensuração de 

desempenho. A FGV/EBAPE reconhece que a avaliação de desempenho dos funcionários constitui-se em 
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um instrumento valioso e útil para o desenvolvimento profissional da equipe de trabalho e para sua gestão, 

e operacionaliza-se da seguinte forma:  

• aplicado entre outubro e novembro de cada ano;  

• é realizado por intermédio de questionário encaminhado às chefias. O instrumento é composto 

pelas categorias avaliadas compreendendo: assiduidade, comprometimento com a Instituição, 

potencial, produtividade e relacionamento interpessoal. Os pesos variam de acordo com a 

natureza do cargo de cada funcionário.  

• é realizada reunião com todos os avaliadores, onde cada um apresenta as suas avaliações e seus 

pareceres sobre os avaliados; e  

• por fim, a Direção consolida o resultado da avaliação, após todos os procedimentos acima e gera 

uma lista dos melhores avaliados para submissão de premiação à Presidência. 

Em relação à avaliação de corpo docente da Escola, o plano anual de trabalho configura-se em 

instrumento por meio do qual é possível analisar as metas propostas por cada professor para o ano em 

exercício e o que foi efetivamente cumprido ao seu final. O plano de trabalho docente constitui 

compromisso do professor com a Direção da Escola e enumera ações que o docente planeja alcançar tais 

como: disciplinas a lecionar nos diversos programas educacionais da FGV/EBAPE, orientações, 

publicações, projetos de pesquisas etc.  

 

e) Avaliação da Qualidade Acadêmica  

Preocupada com a melhoria contínua nos padrões de qualidade do ensino ofertado, a Escola 

promove processos de avaliação docente e dos cursos em andamento através da pesquisa da Graduação 

e da Pós-Graduação Stricto Sensu aplicada aos alunos (questionário impresso e/ou eletrônico).  Além 

disso, os discentes participam de entrevistas com o Grupo Focal (outra modalidade de avaliação). O 

Grupo Focal gera relatórios anuais que são entregues à Direção da Escola e às Coordenações dos 

cursos. Essa avaliação é realizada semestralmente em duas etapas: na primeira de natureza quantitativa 

e na segunda uma avaliação qualitativa. Essas iniciativas têm por objetivo garantir a qualidade acadêmica 

dos cursos oferecidos pela EBAPE. 

Há também forte comprometimento da Escola em divulgar os resultados das avaliações realizadas 

por meio dos questionários eletrônicos e impressos. Deste modo, a FGV/EBAPE disponibiliza cartazes 

com resultados da avaliação por período nas dependências de circulação de docentes, discentes e 

colaboradores da Escola.  

Além disso, a Escola através de seus colegiados dos cursos, que se reúne duas vezes ao ano, avalia 

a qualidade do desenvolvimento dos programas apresentados. A seguir, resultado das avaliações dos 

Cursos de Graduação, Mestrado Profissional em Administração Pública, Mestrado Profissional em 

Administração Pública – Turma Intensiva, Mestrado Executivo em Gestão Empresarial (MEX), Mestrado 

Acadêmico e Doutorado da EBAPE, durante o ano de 2014.  
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RESULTADO DAS AVALIAÇÕES* – GRADUAÇÃO 

Avaliação das disciplinas pelos alunos do curso de graduação da EBAPE – 2013 e 2014: 

Item Avaliado Média 2013 Média 2014 

Conteúdo da Disciplina 7,4 7,45 

Objetivos da Disciplina 7,65 7,6 

Avaliação Geral da Disciplina  7,35 7,35 

 

Avaliação dos professores pelos alunos do curso de graduação da EBAPE – 2013 e 2014: 

 

 

 

 

 

 

 

Autoavaliação dos alunos do curso de graduação da EBAPE – 2013 e 2014: 

Item Avaliado Média 2013 Média 2014 

Dedicação às atividades solicitadas pelo professor 7,3 7,15 

Aumento do interesse pela disciplina ao longo do curso 6,75 6,65 

Interesse prévio pela disciplina 7 6,7 

Sua autoavaliação geral nesta disciplina 7,2 6,95 

 

Considerações sobre as avaliações do curso de graduação: 

No indicador pontualidade docente, os alunos em 2014 observaram que houve melhora. Já no indicador 

técnicas didáticas utilizadas na graduação (presencial), o resultado em 2014 indica que devem ser 

aprimoradas.  

 

 

 

 

 

 

*As avaliações são aplicadas semestralmente e a pesquisa em sua íntegra encontra-se arquivada e disponível 

para consulta. 

Item Avaliado Média 2013 Média 2014 

Critérios de avaliação 7,2 7,1 

Disponibilidade do professor para atendimento fora da sala de aula 7,35 7,25 

Atividades/tarefas/trabalhos propostos 7,6 7,2 

Entusiasmo do professor para transmitir o conteúdo 8,1 7,8 

Pontualidade 6,9 8,3 

Uso de técnicas didáticas 7,05 6,85 

Esclarecimento da articulação entre a disciplina e as demais disciplinas do curso 7,1 7,25 

Esclarecimento da importância da disciplina 7,35 7,55 

Avaliação geral do professor 7,25 7,4 
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RESULTADO DAS AVALIAÇÕES* – PROGRAMA DE MESTRADO PR OFISSIONAL EM 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Avaliação das disciplinas pelos alunos do programa de Mestrado Profissional em Administração Pública da 

EBAPE – 2013 e 2014: 

Item Avaliado Média 2013 Média 2014 

Conteúdo da Disciplina 8,2 8,05 

Objetivos da Disciplina 8,2 8,2 

Avaliação Geral da Disciplina  8,15 8,1 
 

Avaliação dos professores pelos alunos do programa de Mestrado Profissional em Administração Pública 

da EBAPE – 2013 e 2014: 

Item Avaliado Média 2013 Média 2014 

Critérios de avaliação 7,65 7,9 

Disponibilidade do professor para atendimento fora da sala de aula 7,95 7,9 

Atividades/tarefas/trabalhos propostos 8,5 7,9 

Entusiasmo do professor para transmitir o conteúdo 8,9 8,6 

Pontualidade 7,7 8,9 

Uso de técnicas didáticas 7,4 7,7 

Esclarecimento da articulação entre a disciplina e as demais disciplinas do curso 7,7 8,05 

Esclarecimento da importância da disciplina 8,3 8,05 

Avaliação geral do professor 8,2 8,2 

 

Autoavaliação dos alunos do programa de Mestrado Profissional em Administração Pública da EBAPE – 

2013 e 2014: 

Item Avaliado Média 2013 Média 2014 

Dedicação às atividades solicitadas pelo professor 8,2 8,05 

Aumento do interesse pela disciplina ao longo do curso 8,3 8,05 

Interesse prévio pela disciplina 8 8,1 

Sua autoavaliação geral nesta disciplina 8,05 7,85 

 

Considerações sobre as avaliações do programa de Mestrado Profissional em Administração Pública: 

O indicador pontualidade, apresentou aumento significativo superando a média 8 (oito), podendo-se 

perceber uma evolução positiva neste indicador.  

 

 

*As avaliações são aplicadas semestralmente e a pesquisa em sua íntegra encontra-se arquivada e disponível para 

consulta. 
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RESULTADO DAS AVALIAÇÕES* – PROGRAMA DE MESTRADO PR OFISSIONAL EM 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –TURMA INTENSIVA** 

Avaliação das disciplinas pelos alunos do programa de Mestrado Profissional em Administração Pública da 

EBAPE – turma intensiva -– 2014: 

Item Avaliado - Intensiva 2014.1 2014.2 Média Final 

Conteúdo da Disciplina 8,1 8,3 8,2 

Objetivos da Disciplina 8,3 8,5 8,4 

Avaliação Geral da Disciplina 8,2 8,7 8,45 

    Avaliação dos professores pelos alunos do programa de Mestrado Profissional em Administração Pública 

da EBAPE – turma intensiva -– 2014: 

Item Avaliado - Intensiva 2014.1 2014.2 Média Final 

Critérios de avaliação 7,8 8,3 8,05 

Disponibilidade do professor para atendimento fora da sala de aula 7,9 8,8 8,35 

Atividades/tarefas/trabalhos propostos 7,6 8,5 8,05 

Entusiasmo do professor para transmitir o conteúdo 8,4 9,1 8,75 

Pontualidade 8,8 9,2 9 

Uso de técnicas didáticas 7,4 8,5 7,95 

Esclarecimento da articulação entre a disciplina e as demais disciplinas do curso 8 8,6 8,3 

Esclarecimento da importância da disciplina 8,1 8,7 8,4 

Avaliação geral do professor 8,1 8,8 8,45 

    Autoavaliação dos alunos do programa de Mestrado Profissional em Administração Pública da EBAPE –

turma intensiva -– 2014: 

Item Avaliado - Intensiva 2014.1 2014.2 Média Final 

Dedicação às atividades solicitadas pelo professor 8,2 8,6 8,4 

Aumento do interesse pela disciplina ao longo do curso 8,3 8,6 8,45 

Interesse prévio pela disciplina 8,3 8 8,15 

Sua autoavaliação geral nesta disciplina 7,9 8,2 8,05 

  

Considerações sobre as avaliações do programa de Mestrado Profissional em Administração Pública –

turma intensiva: 

Apenas o indicador interesse prévio pela disciplina, na autoavaliação discente apresentou leve queda em 

comparação com o primeiro semestre de 2014. Nos demais indicadores observa-se aumento das médias. 

 

 

*As avaliações são aplicadas semestralmente e a pesquisa em sua íntegra encontra-se arquivada e disponível 

para consulta. 
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RESULTADO DAS AVALIAÇÕES* – PROGRAMA DE MESTRADO EX ECUTIVO EM GESTÃO 

EMPRESARIAL  

Avaliação das disciplinas pelos alunos do programa de Mestrado Executivo em Gestão Empresarial da 

EBAPE – 2013 e 2014: 

Item Avaliado Média 2013 Média 2014 

Conteúdo da Disciplina 7,15 8,25 

Objetivos da Disciplina 7,35 8,35 

Avaliação Geral da Disciplina  7 8,25 
 

Avaliação dos professores pelos alunos do programa de Mestrado Executivo em Gestão Empresarial da 

EBAPE – 2013 e 2014: 

Item Avaliado 
Média 
2013 

Média 
2014 

Critérios de avaliação 6,1 8 

Disponibilidade do professor para atendimento fora da sala de aula 6,65 8 

Atividades/tarefas/trabalhos propostos 7,45 8 

Entusiasmo do professor para transmitir o conteúdo 7,55 8,65 

Pontualidade 6,5 8,7 

Uso de técnicas didáticas 6,55 7,95 

Esclarecimento da articulação entre a disciplina e as demais disciplinas do curso 6,7 8,2 

Esclarecimento da importância da disciplina 7,2 8,4 

Avaliação geral do professor 6,9 8,3 

 

Autoavaliação dos alunos do programa de Mestrado Executivo em Gestão Empresarial da EBAPE – 2013 

e 2014: 

Item Avaliado Média 2013 Média 2014 

Dedicação às atividades solicitadas pelo professor 7,4 7,9 

Aumento do interesse pela disciplina ao longo do curso 6,85 8,25 

Interesse prévio pela disciplina 7,8 8 

Sua autoavaliação geral nesta disciplina 7,25 7,85 
 

Considerações sobre as avaliações do programa de Mestrado Executivo em Gestão Empresarial 

Os indicadores avaliados em 2014 obtiveram média acima das apresentadas em 2013. Observa-se uma 

avaliação positiva, nos indicadores critérios de avaliação, disponibilidade do professor para atendimento 

fora da sala de aula, pontualidade docente e aumento do interesse pela disciplina ao longo do curso 

(autoavaliação discente). 

*As avaliações são aplicadas semestralmente e a pesquisa em sua íntegra encontra-se arquivada e disponível 

para consulta. 
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RESULTADO DAS AVALIAÇÕES* – PROGRAMA DE MESTRADO E DOUTORADO ACADÊMICO 

Avaliação das disciplinas pelos alunos dos programas de Mestrado e Doutorado Acadêmico da EBAPE – 

2013 e 2014: 

Item Avaliado Média 2013 Média 2014 

Conteúdo da Disciplina 7,95 8,4 

Objetivos da Disciplina 8,15 8,65 

Avaliação Geral da Disciplina  7,8 8,35 

 

Avaliação dos professores pelos alunos dos programas de Mestrado e Doutorado Acadêmico da EBAPE – 

2013 e 2014: 

Item Avaliado Média 2013 Média 2014 

Critérios de avaliação 7,25 8,1 

Disponibilidade do professor para atendimento fora da sala de aula 7,5 8,7 

Atividades/tarefas/trabalhos propostos 8,4 8,05 

Entusiasmo do professor para transmitir o conteúdo 8,7 9,2 

Pontualidade 7,6 9,2 

Uso de técnicas didáticas 7,5 8 

Esclarecimento da articulação entre a disciplina e as demais disciplinas do curso 7,6 8 

Esclarecimento da importância da disciplina 8,35 8,45 

Avaliação geral do professor 8,05 8,7 

 

Autoavaliação dos alunos dos programas de Mestrado e Doutorado Acadêmico da EBAPE – 2013 e 2014: 

Item Avaliado Média 2013 Média 2014 

Dedicação às atividades solicitadas pelo professor 8 8,4 

Aumento do interesse pela disciplina ao longo do curso 7,6 8,25 

Interesse prévio pela disciplina 8,1 8,1 

Sua autoavaliação geral nesta disciplina 7,8 7,8 

 

Considerações sobre as avaliações do programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico: 

Considerando que os indicadores pontualidade, e disponibilidade do professor para atendimento fora de 

sala de aula, o corpo docente se destacou. Na autoavaliação discente, observa-se aumento do interesse 

pela disciplina ao longo do curso. 

 

 

 

*As avaliações são aplicadas semestralmente e a pesquisa em sua íntegra encontra-se arquivada e disponível 

para consulta. 
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f) Avaliação do Corpo Técnico-Administrativo  

A FGV/EBAPE utiliza-se de pesquisa interna disponibilizada em meio eletrônico ao final do ano letivo.  

Nesta pesquisa, além da oportunidade de identificar o perfil dos funcionários e relacionamento profissional, 

utiliza-se deste como canal para manifestar opiniões, avaliar a eficiência na execução das atividades 

individuais, condição dos equipamentos eletrônicos para o desenvolvimento e condições de trabalho, entre 

outros. Com isso, contribui-se de maneira eficaz para tomada de decisões que contribuem na melhoria da 

qualidade das condições de trabalho do corpo técnico-administrativo e seus aspectos. Além do propósito 

de dar voz aos seus colaboradores internos, é possível também diagnosticar possíveis desafios a serem 

transpostos. 

O resultado consolidado da pesquisa em 2013 resultou na elaboração de banner que foi exposto para 

a comunidade da EBAPE, a fim de que todos os envolvidos percebessem a continuidade do processo 

avaliativo, uma vez que o balanço crítico pôde identificar os pontos de dificuldades encontrados e os 

avanços que permitiram o planejamento de ações e direcionamento de tarefas, que auxiliam na gestão. 

Na pesquisa realizada com o corpo Técnico-Administrativo da Escola, o resultado da avaliação 

forneceu indicadores para revisão de estratégias de atuação do refeitório da Escola, por ter sido 

classificado como insatisfatório por mais da metade dos respondentes. Após a identificação da questão, a 

Comissão Própria de Avaliação constatou que já havia planejamento de reforma para as instalações no 

refeitório da Escola, que teve a obra concluída com a reinauguração em abril. A reforma visou solucionar 

os problemas na área, e oferecer infraestrutura necessária para uma alimentação mais saudável e 

equilibrada, além de conforto para os funcionários, alunos, estagiários e aprendizes. Além disso, foram 

providenciadas substituições dos sistemas de refrigeração; de exaustão; de todo o piso; do sistema de 

combate a incêndio; revisão do sistema de iluminação; confecção do tratamento acústico e revisão de toda 

a linha de serviços. Tudo elaborado com controle de qualidade na manipulação, no processamento, no 

preparo dos alimentos, e treinamento do corpo de funcionários, a fim de garantir a segurança e qualidade 

necessárias para o serviço de alimentação. 

Para acompanhamento e monitoramento da reforma foi destacada uma comissão por parte da 

Divisão de Recursos Humanos, a fim de que possíveis ajustes fossem realizados durante a implantação 

do novo sistema no restaurante.  

Percebe-se que o processo de autoavaliação utilizado contribuiu satisfatoriamente na organização de 

parâmetros para o levantamento de ações e conclusões com o processo que foram efetivamente positivas.  

Em 2014, considerando 36 respondentes de 40 funcionários, a pesquisa* contou com a adesão de 

90% dos funcionários e apresenta os seguintes resultados: 

 

ÍTEM AVALIADO RESULTADO DA AVALIAÇÃO 

Perfil 28 respondentes possuem nível superior. Destes 4 possuem mestrado e 9 
possuem Pós-graduação Lato Sensu. 

Conhecimento de língua inglesa Metade dos respondentes possui bons conhecimentos da língua inglesa.  

Função, formação e crescimento 
profissional 

32 respondentes acreditam que as atribuições desempenhadas contribuem para 
o desenvolvimento profissional. Reconhecem, ainda, a relevância da área de 
formação no exercício de suas funções. 



 

23 

 

 

 

*A pesquisa é aplicada anualmente e encontra-se, em sua íntegra, arquivada e disponível para consulta. 

 

 

g) Avaliação Discente Modalidade EAD 

Os cursos superiores de tecnologia a distância são conduzidos por professores-tutores, especialistas 

na área de conhecimento relativa a seu conteúdo e capacitados para atuar na educação à distância. Em 

cada disciplina, são realizadas, no ambiente virtual de aprendizagem, atividades individuais, em equipe, 

fóruns e reuniões on-line. A avaliação é praticada por seus alunos em diferentes momentos e aspectos, 

ocorrendo no Encontro presencial de abertura; Encontro presencial de encerramento do par de disciplinas 

e ao término de cada oferta de disciplina no ambiente on-line. A finalidade destas avalições é observar o 

nível de satisfação dos alunos, detectando os principais pontos que podem ser alvo de melhoria e que 

contribuam qualitativamente para excelência na formação dos alunos. Os questionários utilizados são 

objetivos e possuem foco nos referenciais de qualidade do MEC, que norteiam a oferta de cursos na 

modalidade à distância, a saber: qualidade e relevância do conteúdo, pertinência das avaliações, material 

impresso, recursos tecnológicos, atuação dos professores, infraestrutura e atendimento (secretaria, polo 

presencial, suporte técnico, etc.). Estes referenciais de qualidade são seguidos pela Associação Brasileira 

dos Estudantes de Educação à Distância (ABEAD), no qual os cursos de graduação tecnológica da 

EBAPE/FGV tem se mantido em primeiro lugar, desde sua primeira avaliação. Todas as avaliações são 

compreendidas através de uma escala de pontuação que varia de um a quatro. Cada número representa 

um conceito, sendo eles “muito ruim” (um), “deficiente” (dois), “satisfatório” (três) e “muito bom” (quatro).  

Com base na média de anual das avaliações 2014, para cada momento em que os alunos realizam as 

avaliações, temos o seguinte parâmetro:  

Relacionamento 
28 respondentes declaram que possuem bom relacionamento com a direção da 
Escola e a grande maioria destaca ter bom relacionamento com os demais 
funcionários. 

Capacitação Mais da metade (20 respondentes) afirma que as oportunidades de capacitação 
oferecidas pela Escola contribuem para o desenvolvimento profissional. 

Condições de Trabalho: Velocidade da 
Internet 

Para mais da metade dos respondentes, a velocidade da internet disponibilizada 
na Escola é satisfatória. 

Condições de Trabalho: Equipamento 
eletrônico 

No que se refere a equipamentos eletrônicos, mais da metade está satisfeita com 
os equipamentos disponibilizados para o desenvolvimento de suas atividades. 

Condições de Trabalho: Espaço físico 

17 funcionários que atenderam a pesquisa classificam o espaço físico como bom 
e em relação à climatização os funcionários afirmaram que precisa melhorar. Os 
respondentes compartilham a mesma percepção no que diz respeito à limpeza e 
conservação. 

Em relação ao refeitório, apesar dos investimentos na reforma das instalações 
ainda percebe-se insatisfação de 16 funcionários de 36 respondentes. 

CPA Verificou-se que a Escola precisa investir mais na divulgação do trabalho da 
CPA. 
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*A pesquisa é aplicada anualmente e encontra-se, em sua íntegra, arquivada e disponível para consulta. 

 

Considerando os dados apresentados, é possível verificar que todos os itens avaliados estabeleceram 

uma média final entre os conceitos “satisfatório” e “muito bom”. Apesar dos bons resultados na avaliação 

de satisfação, destaca-se o item “autoavaliação” como quesito que obteve menor nota entre os demais. 

Este item abrange os conhecimentos adquiridos pelo aluno, o esforço dedicado à disciplina e o nível 

pessoal de conhecimento da disciplina.  

Entre as medidas adotadas para desenvolver a compreensão, interesse e comprometimento do 

discente e, consequentemente, aperfeiçoar os índices de autoavaliação destacam-se os cursos gratuitos 

de férias e a remodelação do ambiente online, tornando-o mais atrativo e dinâmico para o estudo. 

Em contrapartida, destaca-se positivamente a atuação dos professores-tutores, o que abrange 

domínio de conteúdo, relacionamento com a turma, apoio nas atividades e rapidez das respostas às 

dúvidas. O alto conceito pode ser atribuído a capacitação dos tutores para atuarem no ambiente online, 

além das exigências de domínio de conteúdo e especialização feitas pela Fundação. Assim como os 

professores-tutores, a infraestrutura oferecida durante os encontros presenciais beiram a excelência, uma 

vez que contam com recursos tecnológicos, conforto e acessibilidade.  

Diante das avaliações realizadas no ano de 2014, no que diz respeito aos cursos superiores de 

tecnologia, a Fundação Getúlio Vargas manteve seu compromisso com a qualidade e o ensino de 

excelência. Para o ano de 2015 as avaliações continuarão a exercer papel fundamental para o 

aprimoramento do ensino perante aos olhos de nossos alunos. 
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h) Resultados das Avaliações FGV/EBAPE 

O resultado das avaliações tem a finalidade clara de priorizar ações de curto, médio e longo prazo, de 

planejar de modo compartilhado e de estabelecer etapas para alcance de metas estabelecidas da 

FGV/EBAPE para o futuro. O resultado das avaliações permite a revisão de ações, redirecionamento das 

estratégias de planejamento e da gestão institucional. A CPA serve de canal para o acompanhamento 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 transpostos, envolvendo-se no processo de reflexão sobre a realidade diagnosticada, assumindo 

assim, a direção efetiva de sua gestão política, acadêmica e científica. Os resultados também servem de 

base para revisar o planejamento da Escola, bem como os projetos pedagógicos dos cursos. 

 

i) Atuação da CPA - Comissão Própria de Avaliação  

A CPA da FGV/EBAPE procura produzir dados e relatórios que resultam em um panorama da Escola, 

para acompanhar o seu desenvolvimento e auxiliar nas ações, estratégias e políticas que promovam o seu 

desenvolvimento. Durante ano de 2014, a Comissão Própria de Avaliação realizou reuniões com o objetivo 

de apresentar os resultados alcançados em 2013 como também para dar prosseguimento aos trabalhos, 

planejando novos objetivos e metas para todo o ano.  
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4.1.2 QUADRO DE METAS PDI DA FGV/EBAPE 
 

A seguir, a CPA Apresenta os resultados obtidos com base nos objetivos propostos no quadro de 

metas constante no PDI da FGV/EBAPE: 

 

OBJETIVO 1 – Readequar a oferta de ensino de gradua ção presencial às novas demandas do 

mercado de trabalho e da sociedade, em sintonia com  as tendências e práticas adotadas pelas 

escolas líderes do mundo, preservando as especifici dades nacionais, regionais e locais.  

Meta:  Aumentar em 20% o número de alunos de intercambio da EBAPE. 

Prazo:  2011-2015  

Justificativa:  No primeiro ano de vigência do PDI, em 2011, a Escola enviou no programa de Intercâmbio 

15 alunos. Sabendo-se que, em 2010, o número havia sido de 08 alunos, percebe-se o crescimento do 

intercâmbio da EBAPE nos últimos anos, que em 2014 atingiu 42,16% de sua meta.  

Alunos da EBAPE no Intercâmbio 
(2011 – 2014) 

 

 
                                                                         
 
 

Situação em 31/12/2014:  CUMPRIDO 

 

Meta:  Institucionalizar o Núcleo Docente Estruturante. 

Prazo:  2011-2012 

Justificativa:  O Núcleo Docente Estruturante – NDE, da EBAPE foi institucionalizado e regulamentado em 

07/06/2011, através da Determinação de nº042/EBAPE/DI/11. Além disso, as reuniões previstas no 

regulamento têm ocorrido conforme registros em ata, à disposição para consulta. 

Situação em 31/12/2014:  CUMPRIDO 

 

Meta:  Reestruturar o projeto pedagógico do curso de graduação. 

Prazo:  2011-2015 

Justificativa:  Com a apresentação da proposta de reestruturação à Congregação do novo projeto 

pedagógico da graduação presencial, foram apresentados os critérios e a estrutura básica, a análise das 

0 5 10 15 20

2010

2011

2012

2013

2014

0

1

8

5

4

8

14

19*

15*

13

Graduação (número

de alunos)

Mestrado (número

de alunos)

Fonte: RI da FGV/EBAPE, 2014. *Atuação discente em mais de um programa. 



 

27 

 

melhores práticas no Brasil e exterior, visando o curso que se pretende ter e o profissional que se 

pretende formar. Além de promover o repensar acadêmico e desenvolvimento dos cursos de graduação 

tecnológica em EAD. Em 2014 foram feitas pequenas alterações nos conteúdos das disciplinas e revisão 

das disciplinas eletivas ofertadas juntamente com a elaboração do anteprojeto do PPC a ser discutido com 

diversos públicos de interesse. 

Situação em 31/12/2014:  PARCIALMENTE CUMPRIDO  

 

Meta:  Implantar o programa de mobilidade nacional dos alunos do curso de graduação. 

Prazo:  A partir de 2012 

Justificativa:  A coordenação da graduação visitou a Universidade Estadual de Santa Catarina – UDESC 

para estudo de convênio com a finalidade de promover a mobilidade dos alunos da graduação da EBAPE. 

Situação em 31/12/2014:  PARCIALMENTE CUMPRIDO  

 

Meta: Melhorar o grau de integração das atividades de ensino e pesquisa da pós-graduação com a 

graduação (a partir de 2011). 

Prazo : A partir de 2011 

Justificativa : Várias iniciativas foram praticadas para estreitar a integração da Graduação com a Pós-

Graduação, tanto do ponto de vista da pesquisa quanto do ensino. Na abertura do Programa de Mestrado 

de Administração Pública foi lançado um novo programa de estágio alternado que está em fase de 

aperfeiçoamento com o uso de novas tecnologias, visando atender o perfil do aluno. Neste projeto, o aluno 

da Graduação alterna dois meses em teoria e dois meses em imersão direta em um projeto de 

Administração Pública com supervisão dos alunos do Mestrado de Administração Pública.  

Situação em 31/12/2014:  CUMPRIDO 

 

 

OBJETIVO 2 - Expandir a oferta dos programas de gra duação a distância em consonância com as 

demandas de formação das empresas, entidades govern amentais e do terceiro setor. 

Meta:  Expandir o portfólio e a oferta de cursos superiores de Tecnologia à distância nas áreas de gestão 

de turismo, gestão de finanças, gestão de recursos humanos, gestão de marketing, gestão pública e 

gestão comercial. 

Prazo:  2011 a 2015 

Justificativa:  Expansão com a oferta de cursos superiores de Tecnologia à distância nas áreas de gestão 

de turismo, gestão de finanças, gestão de recursos humanos, gestão de marketing, gestão pública e 

gestão comercial. Cumprindo com a obtenção e autorização destes em 2011 e com relatórios de avaliação 

favoráveis com nota máxima para o reconhecimento dos cursos tecnológicos em agosto de 2013 (apenas 

o curso de gestão em marketing obteve nota 4). 

Situação em 31/12/2014:  CUMPRIDO 

 

 



 

28 

 

Meta:  Ampliar a abrangência geográfica dos cursos a distância com a inclusão de vinte novos polos. 

Prazo: 2011-2015 

Justificativa:  A Escola optou em solicitar em 2013, a ampliação de abrangência geográfica para as 

cidades de Santo André, Teresina, Curitiba, São Luís, Goiânia e Foz do Iguaçu. As visitas para 

credenciamento desses polos foram realizadas nos meses de maio e agosto de 2014. Neste mesmo ano, 

a Escola protocolou pedido de abrangência geográfica para mais 1 (um) polo na cidade de Belo Horizonte. 

Situação em 31/12/2014:  PARCIALMENTE CUMPRIDO  

 

Meta:  Implantar oficinas de simulação técnica nas disciplinas dos Cursos Superiores de Tecnologia a 

distância. 

Prazo:  2011-2015 

Justificativa:  As oficinas de simulação técnica foram implementadas nos 05 cursos de Graduação 

Tecnológica com 2 anos de duração, a partir de 2012. Apenas o curso de Processos Gerenciais não teve 

as oficinas implementadas, pois ainda não houve mudança de formato. 

Situação em 31/12/2014:  PARCIALMENTE CUMPRIDO  

 

Meta:  Submeter à autorização os novos polos propostos. 

Prazo:  2012-2015 

Justificativa:  A Escola protocolou pedido de 06 novos polos de apoio presencial para Educação a 

Distância – EAD, os quais foram submetidos à avaliação externa do MEC e obtiveram aprovação. A 

Escola aguarda publicação de portaria específica no Diário Oficial da União. 

Situação em 31/12/2014:  CUMPRIDO  

 

Meta:  Promover o reconhecimento dos cursos de graduação a distância. 

Prazo:  2011-2015 

Justificativa:  Em agosto de 2013, quatro dos cinco cursos superiores de Tecnologia a distância 

oferecidos pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getulio Vargas 

(EBAPE) que passaram por avaliação in loco, obtiveram conceito máximo (5). Apenas 1 (um) curso de 

graduação tecnológica a distância obteve conceito 4 (quatro) conforme relatórios dos avaliadores.  

Situação em 31/12/2014:  CUMPRIDO 

 

OBJETIVO 3 – Complementar e readequar a oferta de p rogramas de pós-graduação. 

Meta:  Buscar aprovação junto a CAPES do curso de Mestrado Profissional em Administração Pública. 

Prazo:  A partir de 2011 

Justificativa:  O curso de Mestrado Profissional em Administração Pública, autorizado em 2011 foi 

reconhecido em 08/11/2012, Portaria MEC 1.331 com nota 4 (quatro - nota máxima para cursos novos). 

Situação em 31/12/2014:  CUMPRIDO 
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Meta:  Ofertar o curso de Mestrado Profissional em Administração Pública. 

Prazo: A partir de 2012 

Justificativa:  Primeira turma do curso de Mestrado Profissional em Administração Pública iniciada em 

abril de 2012. Além da turma regular, a demanda deste programa requereu o início da oferta da 1ª Turma 

Intensiva do MAP. Em 2014, duas turmas foram ofertadas, sendo uma regular e outra intensiva. As turmas 

intensivas são ofertadas em trimestres letivos, sendo cada trimestre composto por 2 semanas de aula com 

duração total de 13 semanas. 

Situação em 31/12/2014:  CUMPRIDO 

 

Meta:  Reposicionar o programa de Mestrado Executivo em Gestão Empresarial voltando-o para 

profissionais que atuem em níveis estratégicos de decisão. 

Prazo:  A partir de 2012 

Justificativa:  O programa foi reposicionado e está sendo direcionado para profissionais que atuem em 

níveis estratégicos de decisão e alta gerência.  

Situação em 31/12/2014: CUMPRIDO 

 

Meta:  Reformular o Mestrado Acadêmico em tempo integral. 

Prazo:  A partir de 2011 

Justificativa:  Programa reformulado em 2012 e ofertado a partir de 2013.  

Situação em 31/12/2014:  CUMPRIDO 

 

Meta:  Buscar a excelência acadêmica dos atuais programas stricto sensu. 

Prazo:  Permanente 

Justificativa:  A Escola permanece em frequente aperfeiçoamento visando a busca pela excelência 

acadêmica dos programas stricto sensu. 

Situação em 31/12/2014:  PERMANENTE 

 

 

OBJETIVO 4 – Consolidar a sua posição de excelência  em pesquisa na América Latina. 

Meta:  Contratar novos docentes com titulação de Doutorado em regime de tempo integral. 

Prazo:  Permanente 

Justificativa:  Em 2011 a Escola contava com 33 professores doutores em tempo integral, e no ano de 

2014 passou a contar com 40. 

Situação em 31/12/2014:  PERMANENTE 

 

Meta:  Reformular a governança editorial da Revista de Administração Pública - RAP de acordo com as 

melhores práticas internacionais de editorias científicas. 

Prazo:  A partir de 2011 



 

30 

 

Justificativa:  Realização da reestruturação e execução do novo Sistema de Governança editorial da 

Revista de Administração Pública – RAP em 2012, de acordo com as melhores práticas internacionais de 

editorias científicas. 

Situação em 31/12/2014:  CUMPRIDO 

 

Meta:  Aperfeiçoar o Programa de Apoio à Pesquisa e o sistema de incentivos à pesquisa (permanente). 

Prazo:  2011- 2013 

Justificativa:  Em 2013, com o intuito de incrementar a atividade de pesquisa foi lançado o Center for 

Behavioral Research (CBR) , centro de pesquisas que tem o objetivo de investigar o comportamento e 

tomada decisão do indivíduo. Em 2014 o laboratório conduziu uma série de estudos dos alunos de 

mestrado e doutorado da EBAPE nas áreas de Comportamento do Consumidor, Comportamento 

Organizacional e Ciência Política. 

Situação em 31/12/2014:  PERMANENTE 

 

Meta:  Aumentar em 15% o nível de publicações internacionais em relação à média do último triênio. 

Prazo:  2011- 2013 

Justificativa:  No triênio CAPES (2007 – 2009), o número de publicações internacionais, entre artigos 

publicados em periódicos e trabalhos completos publicados em anais de congressos, foi de 161. No último 

triênio (2010 – 2012), esse número saltou para 410. 

Situação em 31/12/2014: CUMPRIDO 

 

 

OBJETIVO 5 – Aumentar a exposição internacional da FGV/EBAPE, por meio de parcerias com 

entidades internacionais reconhecidas pela sua exce lência acadêmica. 

Meta:  Ampliar o número de convênios com universidades estrangeiras em 30% em relação a 2010. 

Prazo:  2011-2015 

Justificativa:  A EBAPE entende que a internacionalização é um processo que leva à integração da 

dimensão internacional. Além de propiciar crescimento e reconhecimento aos alunos por meio da 

diversidade cultural, e da exposição internacional da Escola. Em 2010, o número de convênios com 

universidades estrangeiras era de 28 instituições. Em 2014, esse número chega a 47 instituições. Um 

aumento de aproximadamente 68%. 

Situação em 31/12/2014:  CUMPRIDO 

 

Meta:  Iniciar os processos internacionais de acreditação da European Foundation for Management 

Development - EFMD e da The Association to Advance Collegiate School of Business – AACSB. 

Prazo:  A partir de 2011 

Justificativa:  Em 2011, foi iniciado o processo de elegibilidade, a qual foi obtida em 2012, para obtenção 

do selo de acreditação internacional EQUIS do European Foundation for Management (EQUIS-EFMD). No 

início de 2014, a Escola recebeu o selo dessa acreditação.  
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Em relação a acreditação da The Association to Advance Collegiate School of Business – AACSB, em 

2013 foram iniciadas as reuniões com a Diretoria da AACSB e também a elaboração do relatório de 

autoavaliação. Em 2014 foi aprovada a elegibilidade da Escola. 

Situação em 31/12/2014:  CUMPRIDO 

 

Meta:  Aumentar o intercâmbio de pesquisadores e o número de projetos conjuntos com universidades 

estrangeiras. 

Prazo:  Permanente 

Justificativa: , Contribuindo para a expansão de projetos conjuntos com universidades estrangeiras, em 

2014 a Escola recebeu 14 docentes estrangeiros especialistas em suas áreas de atuação. Firmou o 

convênio “Culture Européenne Occidentale: Héritage et Modernité”, entre a FGV e Paris-Sorbonne. 

Situação em 31/12/2014:  PERMANENTE 

 

 

OBJETIVO 6 – Elevar o padrão de qualidade e de rapi dez de resposta da organização e dos 

processos administrativos. 

Meta:  Implementar programas de aumento da produtividade e investir na qualificação da equipe 

administrativa e de apoio acadêmico. 

Prazo:  Permanente 

Justificativa : A FGV/EBAPE zela pela manutenção de padrões de recrutamento e condições de trabalho 

condizente com sua natureza de instituição educacional, bem como, por oferecer oportunidade de 

aperfeiçoamento técnico-profissional a seus funcionários com a finalidade de aprimorar a qualificação dos 

seus colaboradores. Nesse sentido, são oferecidos aos colaboradores bolsas de estudo para os cursos de 

pós-graduação, treinamentos e cursos de atualização profissional, tais como: curso sobre implantação de 

Secretaria Acadêmica Digital, Editoração de Revistas, e treinamentos realizados pelo Ministério da 

Educação. 

Situação em 31/12/2014:  PERMANENTE 

 

Meta:  Automatizar e modernizar os processos administrativos internos. 

Prazo:  A partir de 2011 

Justificativa:  Processos permanentemente são revistos visando atualização e adequação aos novos 

recursos, em busca de melhores resultados e rapidez. Utilização de pesquisa de opinião aplicada aos 

funcionários administrativos da Escola, além de desenvolver o projeto de criação do novo site da Escola a 

partir do próximo ano, com a inclusão de novas funcionalidades. 

Situação em 31/12/2014:  PERMANENTE 

 

 

OBJETIVO 7 – Disponibilizar a adequada e suficiente  infraestrutura física e acadêmica necessárias 

à implantação dos objetivos previstos neste PDI. 

Meta:  Melhorar a base física visando ao atendimento das necessidades de expansão da Escola. 
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Prazo:  2011-2015 

Justificativa:  A expansão do conjunto arquitetônico da FGV, com início em setembro de 2010, foi erguido 

em um terreno de 08 (oito) mil metros quadrados, ao lado da sede da FGV - Edifício Luiz Simões Lopes.  

O complexo completo possui um prédio com 19 (dezenove) andares e 02 (dois) subsolos - Torre Oscar 

Niemeyer, e um centro cultural, com 03 (três) pavimentos, com salas de estudo, auditórios e espaço para 

exposições. As edificações foram inauguradas em dezembro de 2013. Um novo prédio teve sua 

construção iniciada em março de 2012, na Rua Jornalista Orlando Dantas, e foi concluído em Julho de 

2014. Em 2015 o prédio passará por reformas internas para adequação à necessidades da Escola, e sua 

previsão para entrega é outubro de 2015. 

Situação em 31/12/2014:  CUMPRIDO 

 

 

Meta:  Manter atualizados os equipamentos e softwares de informática. 

Prazo:  Permanente 

Justificativa:  Nos anos de 2012 e 2013 foi implementada nova infraestrutura computacional 100% 

dedicada à pesquisa, denominada “Cloud” Acadêmica da FGV. Nesse ambiente da Cloud Acadêmica 

foram disponibilizados equipamentos do tipo servidores e storage (espaço em disco), cuja capacidade 

computacional acessível para os pesquisadores e alunos equivale a 144 processadores, 656 GBytes de 

memória RAM e 22 TBytes de espaço em disco. Em 2014 foram substituídas máquinas de impressora e 

foi iniciado o processo de atualização tecnológica da infraestrutura de redes para aumentar a cobertura, 

disponibilidade e a capacidade de tráfego das redes; facilitar o acesso às redes Wi-Fi; e aumentar a 

segurança das informações trafegadas nas redes da FGV por meio da criação de redes específicas para 

alunos, professores, colaboradores e visitantes. 

Situação em 31/12/2014:  PERMANENTE 

 

Meta:  Adquirir, expandir e atualizar o acervo bibliográfico. 

Prazo:  Permanente 

Justificativa:  Crescimento anual do acervo da Biblioteca Mário Henrique Simonsen até 2014. 

Acervo 
da BMHS 

POSIÇÃO DO 
ACERVO 

POSIÇÃO DO 
ACERVO 

POSIÇÃO DO 
ACERVO 

POSIÇÃO DO 
ACERVO 

dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 

Títulos 
2011 

Exemplares 
2011 

Títulos  
2012 

Exemplares 
2012 

Títulos  
2013 

Exemplares 
2013 

Títulos  
2014 

Exemplares 
2014 

TOTAL 84.019 175.585 85.745 179.477 87.876 185.194 90.644 193.977 

 

Situação em 31/12/2014:  PERMANENTE 

 

OBJETIVO 8 - Melhorar a eficiência e eficácia dos c ursos atuais e os a serem implantados, por 

meio da sua avaliação contínua e da adoção das medi das corretivas apropriadas. 

Meta:  Aperfeiçoar o programa de autoavaliação. 

Prazo:  Permanente 

Fonte: Biblioteca BMHS da FGV, 2014. 
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Justificativa:  No período vigente do PDI (2011 – 2015), foram implementados instrumentos de avaliação 

institucional (anual) para os funcionários técnico-administrativos, alunos concluintes da graduação 

presencial e EAD e dos programas Stricto Senso. Além dos egressos Stricto Senso de 2009, 2010, e 

2011. Os resultados das avaliações encontram-se divulgadas nos relatórios da CPA dos respectivos anos. 

Situação em 31/12/2014:  PERMANENTE 

 

Meta:  Implementar o sistema integrado de avaliação de resultado dos cursos. 

Prazo:  a partir de 2012 

Justificativa:  Em 2011 foi implementado o sistema de avaliação dos cursos da Escola. Em 2012 foram 

avaliados o curso da graduação e o programa de Mestrado Profissional em Administração Pública. Além 

destes, a partir de 2013 a Escola ampliou a pesquisa de avaliação e passou a avaliar o programa de 

Mestrado Executivo em Gestão Empresarial e os programas de Mestrado e Doutorado Acadêmico. 

Situação em 30/06/2014:  CUMPRIDO 

Meta:  Introduzir metodologias de ensino/aprendizagem apropriados aos objetivos educacionais 

estabelecidos nos programas. 

Prazo:  Permanente 

Justificativa:  Em 2014 foi iniciada a preparação dos docentes da graduação em metodologias 

pedagógicas ativas - Problem-Based Learning – PBL – método que será utilizado para avaliação da 

graduação presencial. A Escola Investiu ainda na Compra da Plataforma Desire2Learn (D2L) que 

substituirá os Sistemas de Gestão do Aprendizado (SGA) Moddle e Blackboard utilizados pela Escola na 

graduação presencia e EAD. 

Situação em 31/12/2014:  PERMANENTE 
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4.1.3  AVALIAÇÕES EXTERNAS  
 

ATOS AUTORIZATIVOS DA EBAPE 

 

INSTITUIÇÃO CREDENCIMENTO RECREDENCIAMENTO 
 

Escola Brasileira de 
Administração Pública e de 
Empresas - EBAPE 

Portaria 580 de  28/03/2001. 
DOU 29/03/2001  (Graduação - 
Presencial) 
Portaria 3.661 de 5/12/2003. 
DOU 06/12/2003  
(Pós-Graduação EAD)  
Portaria 1.231 de 18/12/2007. 
DOU 06/12/2007 (Graduação - 
EAD) 

Nº do processo e-MEC: 
201200038 
Fase de tramitação: CNE/CES - 
decisão:  A decisão da comissão 
para este processo ainda não se 
encontra concluída em 
26/01/2015. 

CURSO AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO RENOVAÇÃO DE 
RECONHECIMENTO 

Curso de Bacharel em 
Administração 

Portaria 580 de 28/03/2001. DOU 
29/03/2001 

Portaria 223 de 07/06/2006, DOU 
09/06/2006  

Portaria 703 de 18/12/2013, 
DOU 19/12/2013 

Curso Superior de Tecnologia 
em Processos Gerenciais  

Portaria 21 de 16/01/2008. DOU 
17/01/2008 

Portaria 42 de 14/02/2013. DOU 
15/02/2013 

Portaria 698 de 17/11/2014, 
DOU 18/11/2014 

Curso Superior de Tecnologia 
em Gestão Comercial  

Portaria 356 de 17/08/2011. DOU 
18/08/2011 

Portaria 436 de 30/07/2014. DOU 
30/07/2014 - 

Curso Superior de Tecnologia 
em Gestão Financeira  

Portaria 357 de 17/08/2011. DOU 
18/08/2011 

Portaria 436 de 30/07/2014. DOU 
30/07/2014 - 

Curso Superior de Tecnologia 
em Gestão Pública  

Portaria 355 de 17/08/2011. DOU 
18/08/2011 

Portaria 436 de 30/07/2014. DOU 
30/07/2014 

- 

Curso Superior de Tecnologia 
em Gestão de Turismo  

Portaria 353 de 17/08/2011. DOU 
18/08/2011 

Portaria 436 de 30/07/2014. DOU 
30/07/2014 - 

Curso Superior de Tecnologia 
em Marketing  

Portaria 354 de 17/08/2011. DOU 
18/08/2011 

Portaria 436 de 30/07/2014. DOU 
30/07/2014 - 

Curso Superior de Tecnologia 
em Gestão de Recursos 
Humanos  

Portaria 546 de 24/10/2013. DOU 
25/10/2013 

- - 

Mestrado Acadêmico em 
Administração - 

Homologado pelo CNE (Port. MEC 
1077, de 31/08/2012, DOU 
13/09/2012, seç.1, p. 25) 

- 

Doutorado em Administração - 
Homologado pelo CNE (Port. MEC 
1077, de 31/08/2012, DOU 
13/09/2012, seç.1, p.25) 

- 

Mestrado  Executivo em 
Gestão Empresarial (Nível 
Profissional) 

- 
Homologado pelo CNE (Port. MEC 
1077, de 31/08/2012, DOU 
13/09/2012, seç. 1, p.25) 

- 

Mestrado em Administração 
Pública (Nível Profissional) - 

Homologado pelo CNE (Port. MEC 
1.331 de 08/11/2012, DOU 
09/11/2012, seç.1, p.10) 

- 

 

 

• Síntese histórica dos processos de avaliação externa  

• Planejamento de ações acadêmico-administrativas decorrentes dos resultados das avaliações 

 

  

Fonte: Ministério da Educação e Cultura – MEC/INEP. 
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Recredenciamento  

 

A FGV/EBAPE passou pela avaliação externa do MEC para o seu recredenciamento no período de 21 

a 25 de maio de 2013, onde obteve parecer favorável, apresentando conceito final 5. A Escola aguarda 

publicação de portaria específica no Diário Oficial da União. 

 

 

ESCOLA 

CONCEITO 

DIMENSÃO 1 

CONCEITO 

DIMENSÃO 2 

CONCEITO 

DIMENSÃO 3 

CONCEITO 

DIMENSÃO 4 

CONCEITO 

DIMENSÃO 5 

 

Escola 

Brasileira de 

Administração 

Pública e de 

Empresas  

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

4 

 

CONCEITO 

DIMENSÃO 6 

CONCEITO 

DIMENSÃO 7 

CONCEITO 

DIMENSÃO 8 

CONCEITO 

DIMENSÃO 9 

CONCEITO 

DIMENSÃO10 

 

5 

 

5 

 

4 

 

5 

 

5 

CONCEITO FINAL : 5 

              

 

 

 

Breve Relato da Comissão de Avaliadores com relação  às Dimensões Avaliadas 

 

Dimensão 1: A missão e o Plano de Desenvolvimento In stitucional (PDI)   

“As propostas e metas constantes do PDI estão sendo adequadamente implementadas dentro dos prazos 

previstos. Isto se observa através da implantação de novos cursos de graduação tecnológica e do novo mestrado 

profissional em Administração Publica; da contratação de corpo docente titulado e de pessoal técnico–administrativo 

especializado; da expansão e atualização do acervo; do aperfeiçoamento e internacionalização dos seus programas, 

atividades e equipe. Os indicadores da dimensão avaliada configuram um quadro MUITO ALÉM do que expressa o 

referencial mínimo de qualidade.” 

 

Dimensão 2: A política para o ensino (graduação e p ós-graduação), a pesquisa, a extensão e as respecti vas 

normas de operacionalização, incluídos os procedime ntos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de 

pesquisa, de monitoria e demais modalidades  

“ As políticas institucionais da EBAPE são operacionalizadas com o objetivo de garantir a indissociabilidade entre 

o ensino, a pesquisa e a extensão, de acordo com o estabelecido no seu PDI/PPI. Os indicadores da dimensão 

avaliada configuram um quadro MUITO ALÉM do que expressa o referencial mínimo de qualidade”. 

 

Dimensão 3: A responsabilidade social da instituiçã o, considerada especialmente no que se refere à sua  

contribuição em relação à inclusão social, ao desen volvimento econômico e social, à defesa do meio 

ambiente, da memória cultural, da produção artístic a e do patrimônio cultural 

“ As políticas de responsabilidade social referentes à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à 

defesa do meio ambiente, à memória e ao patrimônio cultural e à produção artística estão articuladas de forma 

coerente com os documentos da EBAPE, em especial, com o PPI, o PDI e os PPC's dos seus cursos. Os indicadores 

da dimensão avaliada configuram um quadro MUITO ALÉM do que expressa o referencial mínimo de qualidade”. 

 

Fonte: Ministério da Educação e Cultura – MEC/INEP. 
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Dimensão 4: A comunicação com a sociedade 

“ As ações de comunicação com a sociedade realizada pela IES apresentam coerência com as informações 

apresentadas no PDI. A interação da comunidade acadêmica com a sociedade mostram grande abrangência e 

eficiência em função dos resultados alcançados junto às comunidades da região metropolitana do Rio de Janeiro. Os 

resultados alcançados estão comprovados pelos relatórios, reportagens em mídia impressa, veiculação em mídias 

audiovisuais e livros publicados. Além do desenvolvimento de projetos e atividades de extensão de cunho social em 

comunidades externas, o envolvimento de organizações da sociedade na CPA proporciona o aumento da 

disseminação das informações e interação da IES com a sociedade. Os indicadores da dimensão avaliada configuram 

um quadro MUITO ALÉM do que expressa o referencial mínimo de qualidade”. 

 

Dimensão 5: As políticas de pessoal, de carreiras d o corpo docente e corpo técnico-administrativo, seu  

aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e sua s condições de trabalho 

“A IES apresentou as políticas de pessoal institucionais para o corpo docente e corpo técnico–administrativo 

implantadas e difundidas na comunidade interna. A comissão constatou que as políticas se mostram coerentes com os 

documentos apresentados. No entanto, os planos de cargos e salários não estão registrados no DRT conforme 

estabelecido pela regulamentação do MEC. Esse aspecto foi o fator que determinou a avaliação 4 para esta 

dimensão”. 

• Ações Acadêmico-Administrativas decorrentes dos res ultados das Avaliações  

A Escola tem investido na manutenção da qualidade e do perfil de seu corpo docente por meio 

de incentivos à participação a congressos nacionais e internacionais, estimulando a publicação em 

periódicos científicos, como também no desenvolvimento de projetos de pesquisa. Em relação aos 

funcionários a Escola tem proporcionado o acesso aos cursos de graduação e especialmente 

ofertados pela IES, como também a programas de capacitação e aprimoramento profissional 

(Seminários, Cursos de curta duração, entre outros). 

 
Dimensão 6: Organização e gestão da instituição, es pecialmente o funcionamento e representatividade do s 

colegiados, sua independência e autonomia na relaçã o com a mantenedora, e a participação dos segmentos  

da comunidade universitária nos processos decisório s 

“ A Comissão constatou que há coerência da organização e da gestão da instituição com as políticas existentes 

nos documentos oficiais havendo funcionamento e representatividade dos colegiados. Os indicadores da dimensão 

avaliada configuram um quadro MUITO ALÉM do que expressa o referencial mínimo de qualidade”. 

 

Dimensão 7: Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de 

informação e comunicação 

“A infraestrutura física da IES, especialmente relacionada ao ensino, pesquisa e extensão, biblioteca, recursos de 

informação e comunicação, está coerente com a especificada no PDI. Pode-se verificar que a IES tem investido na 

estrutura para o ensino, pesquisa e extensão, principalmente nos laboratórios, salas de aula, gabinetes para os 

professores de tempo integral, gestores e nos polos do ensino a distância, que possuem equipamentos adequados 

para atender as demandas e necessidades de aulas práticas que compõem os projetos Pedagógicos dos Cursos de 

graduação presencial, a distância e pós-graduação. Os indicadores da dimensão avaliada configuram um quadro 

MUITO ALÉM do que expressa o referencial mínimo de qualidade”. 

 

Dimensão 8: Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e eficácia da 

autoavaliação institucional 
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“ Na EBAPE, a CPA vem funcionando conforme as atribuições previstas na legislação vigente, garantindo efetiva 

participação da comunidade interna e externa, muito embora a sua sistematização em sintonia com o que preconiza o 

SINAES, tenha sido implementada a partir de 2011. Os indicadores da dimensão avaliada configuram um quadro 

ALÉM do que expressa o referencial mínimo de qualidade”. 

• Ações Acadêmico-Administrativas decorrentes dos res ultados das Avaliações  

A Escola tem dedicado tempo no replanejamento do processo de autoavaliação, incluindo a 

elaboração e implementação de novos instrumentos de avaliação, de modo a garantir a 

participação de todos os atores envolvidos. 

 

Dimensão 9: Políticas de atendimento aos discentes 

“ A comissão constatou, durante a visita in loco, que as políticas de atendimento ao corpo discente estão em 

conformidade com o estabelecido no seu PDI. Serviços de orientação profissional; apoio pedagógico, incentivos à 

participação em eventos, iniciação científica são parte da rotina de atividades em pleno funcionamento na IES. Os 

indicadores da dimensão avaliada configuram um quadro MUITO ALÉM do que expressa o referencial mínimo de 

qualidade”. 

 

Dimensão 10: Sustentabilidade financeira, tendo em v ista o significado social da continuidade dos 

compromissos na oferta da educação superior 

“Os demonstrativos contábeis e financeiros (balanços) mostram que a IES realizou resultados financeiros além 

dos previstos na fase orçamentária. Desta maneira os indicadores desta dimensão configuram um quadro MUITO 

ALÉM do que expressa o referencial mínimo de qualidade”. 

 

 

Reconhecimento Cursos de Pós-Graduação 

 

CURSOS 

 

PORTARIAS DE RECONHECIMENTO  

 

CONCEITO CAPES 

  

Mestrado Acadêmico  

Portaria de Reconhecimento nº1077 de 31/08/2012 – 

publicada no DOU em 13/09/2012 

  

6  

  

Doutorado Acadêmico  

Portaria de Reconhecimento nº1077 de 31/08/2012 – 

publicada no DOU em 13/09/2012 

  

6  

Mestrado Profissional Executivo 

(MEX) 

Portaria de Reconhecimento nº1077 de 31/08/2012 – 

publicada no DOU em 13/09/2012 

  

5  

Mestrado em Administração 

Pública (MAP)  

Portaria de Reconhecimento nº1331 de 08/11/2012 – 

publicada no DOU em 09/11/2012 

  

4  

          

 

Ficha de Avaliação do Programa- Stricto Sensu  

(Período de Avaliação: 2010 a 2012 – Etapa: Avaliação Trienal 2013) 

 

Programa Mestrado Acadêmico e Doutorado Acadêmico  

APRECIAÇÃO COMISSÃO: “ A proposta do Programa é consistente, observando-se alinhamento entre linhas de 

pesquisa e disciplinas. O corpo docente atende aos requisitos da Área quanto a titulação, formação, estabilidade, 

diversidade e dedicação na graduação e pós-graduação, recebendo conceito muito bom. No geral, a qualificação do 

corpo discente e das dissertações e teses é muito boa. A produção científica é muito boa, e ainda a concentração de 

Fonte: Ministério da Educação e Cultura – MEC/INEP. 
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artigos publicados em periódicos classificados nos estratos A1, A2 e B1, e ainda que todos os docentes tiveram pelo 

menos uma publicação internacional.” 

AVALIAÇÃO COMISSÃO: CONCEITO: MUITO BOM. NOTA: 6 

• Ações Acadêmico-Administrativas decorrentes dos res ultados das Avaliações  

Buscar o alcance do conceito 7 (sete) para o próximo triênio por meio do fortalecimento do 

atendimento aos critérios, em especial, à qualidade científica das atividades do programa, 

elemento diferencial e qualificador para obtenção desse conceito. 

 

 

Programa Mestrado Profissional Executivo (MEX)  

APRECIAÇÃO COMISSÃO: “ O programa apresenta uma proposta coerente, com consistente articulação entre 

linhas de atuação, projetos e disciplinas. O corpo docente cumpre os requisitos preconizados quanto a titulação, 

formação e dedicação, apresentando projeção de nível nacional. Há adequada distribuição das atividades sob 

responsabilidade do corpo permanente. No entanto, nota-se que houve desequilíbrio na alocação de horas/aula entre 

os DP e na produção técnica e tecnológica. Além de haver um professor com mais de 12 orientações em um ano do 

triênio. 

A qualificação do corpo discente e dos trabalhos de conclusão é muito boa. A inserção social também se revela 

significativa, com impactos sociais e econômicos ressaltados, mas também como liderança e solidariedade nas 

atividades relacionadas à formação e aprimoramento de profissionais e disseminação do conhecimento para as 

organizações publicas e privadas”. 

AVALIAÇÃO COMISSÃO: CONCEITO: MUITO BOM. NOTA: 5 

• Ações Acadêmico-Administrativas decorrentes dos res ultados das Avaliações  

Manutenção da qualidade ofertada no curso, de modo a se manter com nota máxima, conceito 

5(cinco). 

 

Programa Mestrado em Administração Pública (MAP) 

APRECIAÇÃO COMISSÃO: “ Trata-se de MP em implantação, iniciado em 2012. Apresenta uma proposta de 

programa coerente, com consistente articulação entre linhas de atuação, projetos e disciplinas. O corpo docente 

cumpre os requisitos preconizados quanto à titulação, formação, estabilidade e dedicação, apresentando projeção de 

nível nacional e, alguns DP projeção internacional. Ainda não está bem adequada distribuição das atividades sob 

responsabilidade do corpo permanente, com concentração de produção bibliográfica e técnica / tecnológica. A 

inserção social ainda não pode ser avaliada, mas um potencial de que a mesma seja significativa nos próximos 

triênios, com impactos sociais e econômicos, mas, também, como liderança e solidariedade nas atividades 

relacionadas à e disseminação do conhecimento científico e do campo profissional no Brasil e no exterior” 

AVALIAÇÃO COMISSÃO: CONCEITO: BOM. NOTA: 4 

Fonte: Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior – CAPES – avaliação trienal 2013.  

• Ações Acadêmico-Administrativas decorrentes dos res ultados das Avaliações  

Reforço na qualidade da oferta do programa de modo a garantir quantos indicadores avaliativos sejam 

cumpridos além do esperado, visado alcançar conceito 5 (cinco), no próximo triênio. 

 

Em 2012, o curso de Graduação Bacharelado em Administração (Presencial)  passou pelo processo 

de Renovação Automática de Reconhecimento de curso e foi dispensada de visita in loco. CONCEITO 

FINAL = 5 – Portaria 703 de 18/12/2013, DOU 19/12/2013. 

• Ações Acadêmico-Administrativas decorrentes dos res ultados das Avaliações  
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Focar na manutenção da qualidade do curso por meio do desenvolvimento de estrutura curricular 

diferenciada, excelência no corpo docente e infraestrutura adequada aos fins propostos. 

 

CURSOS TECNÓLOGOS – EAD 

 

Reconhecimento do Curso de Tecnologia em Processos G erenciais 

Período de Visita: 24/06/2012 a 27/06/2012 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerencias obteve seu reconhecimento por meio da 

portaria nº42 de 14/02/2013, publicada no D.O.U. em 15/02/2013. Em 2012 o curso alcançou nota 5 no 

ENADE e no CPC, e obteve sua renovação automática de reconhecimento por meio da portaria nº698 de 

17/11/2014. 

 

Avaliação Externa para Reconhecimento dos Cursos Tec nológicos: Gestão Comercial, Gestão Financeira, 

Gestão Pública, Gestão de Turismo e Marketing.          

Período da Visita: 04/08/2013 a 07/08/2013 

 

 Os cursos que, após a visita de reconhecimento in loco, receberam o reconhecimento, tiveram a portaria – 436 

de 30/07/2014 – publicada do D.O.U. 

 

Quadro de Resultado das Avaliações por Dimensão 

 

 

 

CURSOS 

CONCEITO 

DIMENSÃO 1 

ORGANIZAÇÃO 

DIDÁTICO-

PEDAGÓGICA  

CONCEITO 

DIMENSÃO 2 

CORPO DOCENTE 

E TUTORIAL  

CONCEITO 

DIMENSÃO 3 

INFRAESTRUTURA  

 

 

CONCEITO 

FINAL  

 

1. Tecnologia em Gestão de Turismo 

Código da Avaliação: 100602  
5 4.3 5 5 

2.Tecnologia em Gestão Comercial  

Código da Avaliação: 100601  
4.5 4.5 4.9 5 

3.Tecnologia em Gestão Financeira 

Código da Avaliação: 100603  
4.8 4.4 4.8 5 

4.Tecnologia em Gestão  Pública      

Código da Avaliação: 100604  
4.8 4.5 4.6 5 

5.Tecnologia em Marketing               

Código da Avaliação: 100605  
4.7 4.0 4.6 4 

 

 
• Ações Acadêmico-Administrativas decorrentes dos res ultados das Avaliações  

Dedicar atenção à qualidade estabelecida nos indicadores para alcance e manutenção do 

conceito 5. 
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CREDENCIAMENTO DE NOVOS POLOS 

Em 2013, visando ampliar sua atuação na oferta de graduação tecnológica na modalidade EAD, a 

Escola protocolou pedido de aditamento para credenciamento de novos polos nas seguintes localidades: 

Teresina – PI, Santo André – SP, Foz do Iguaçu- PR, Goiânia – GO e Porto Alegre – RS. Em 2014, a 

Escola protocolou pedido de aditamento para um polo em Belo Horizonte – MG. A seguir, avaliação 

externa dos futuros polos. 

PÓLOS CONCEITO FINAL  

1. Centro Universitário UNINOVAFAPI - Teresina - PI 5 

2. ABC Paulista – Santo André – SP 4 

3. Faculdades Integradas da Catarata - Foz do Iguaçu – PR 4 

4. Empreza Educação – Goiânia - GO 4 

5. Decision B usiness School – Porto Alegre - RS 5 

 
 

Considerações: 
 

As visitas de credenciamento dos novos polos de apoio presencial da EBAPE, receberam conceitos 

positivos, apresentando unanimidade na qualidade do perfil apresentado, atendendo de forma plena os 

referenciais de qualidade dispostos na legislação vigente. 

 

• Ações Acadêmico-Administrativas decorrentes dos res ultados das Avaliações  

Obtenção e manutenção da qualidade esperada para alcance do conceito 5, quando necessário.  
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4.2 EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

4.2.1 MISSÃO, PDI E RESPONSABILIDADE SOCIAL DA IES 
 

Respaldada em sua crença na necessidade de produção e disseminação do conhecimento, a EBAPE 

entende ser sua Missão : 

  “Servir aos atuais e futuros líderes, executivos e profissionais de empresas privadas, 

instituições governamentais e organizações sem fins  lucrativos por meio do oferecimento de 

oportunidades de ensino, pesquisa e extensão de exc elência no campo da administração para o 

desenvolvimento do Brasil.”.  

A EBAPE se pauta nos princípios norteadores: busca contínua da excelência acadêmica, o 

engajamento permanente com o aprendizado e pesquisa de alto nível e a criação e disseminação de 

novos conhecimentos em sua área de atuação; o encorajamento, dentro de um espírito de unidade, da 

ética profissional, da diversidade de ideias e posições em seu quadro acadêmico e corpo discente; a 

ênfase na interação com organizações públicas, privadas e sem fins lucrativos, de modo a estar atenta 

aos anseios do país e à prática administrativa vigente e a propagação de espírito empreendedor.  

Em sintonia com a Lei de Diretrizes e Bases e conforme o disposto no art. 3º do seu regimento 

constituem-se finalidades da FGV/EBAPE: 

• Contribuir para a formação de um quadro de referências conceituais em termos econômicos, 

políticos e sociais, capaz de permitir uma leitura aprofundada e sistêmica dos problemas 

brasileiros, compreendendo suas características, tendências e possibilidades de intervenção; 

• Contribuir para a melhoria do desempenho dos 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;  

• Contribuir para a reflexão sobre as especialidades brasileiras e desenvolver atitudes gerenciais a 

elas adequadas; 

• Promover a avaliação crítica de experiências nas diferentes áreas do conhecimento, segundo os 

novos paradigmas;  

• Capacitar para a aplicação de instrumentos gerenciais adequados à realidade das diferentes 

organizações, concorrendo para maiores níveis de efetividade e sustentabilidade de programas e 

projetos sociais;  

• Contribuir para a construção de uma rede de instituições de ensino e pesquisa compatíveis com 

as necessidades das diferentes áreas do conhecimento; e 

• Contribuir para o desenvolvimento das comunidades, através de projetos de ensino, pesquisa e 

extensão. 

 

� Reconhecimento Nacional  

Em consonância com sua missão a EBAPE - Escola de Administração Pública e de Empresas da 

Fundação Getulio Vargas, reafirma o compromisso com a qualidade dos cursos ministrados mediante 

reconhecimento dos órgãos competentes no que se refere a Graduação  e a Pós-Graduação.  
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Em 2012, o curso de bacharelado em Administração, modalidade presencial, obteve o primeiro lugar 

geral no Rio de Janeiro e 5º entre os 7077 cursos avaliados em todo o Brasil. Já o curso de graduação 

tecnológica em Processos Gerenciais, modalidade EAD, também avaliado em 2012, foi o único 

curso  entre presenciais e a distância que obteve o Conceito Preliminar de Curso 5. É importante ressaltar 

que os demais cursos de graduação da Escola não foram avaliados em 2012, pois não realizaram 

ENADE. Abaixo segue quadro com os conceitos conquistados pela Escola: 

 

INSTITUIÇÃO CI IGC 
  

Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas - EBAPE 5 5 

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 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 

 

 

 

Avaliação Externa dos Programas Stricto Senso : Mestrado e Doutorado Acadêmico, Mestrado 

Executivo em Gestão Empresarial (MEX), Mestrado Pro fissional em Administração Pública (MAP). 

 

Na última avaliação trienal (2013), os cursos de pós-graduação acadêmico e profissional da EBAPE 

aumentaram suas notas em relação à última avaliação: o programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico 

obteve nota 6 (seis), considerado nível de excelência pela Capes. O Mestrado Executivo em Gestão 

Empresarial alcançou a nota 5 (cinco), e o Mestrado em Administração Pública, foi recomendado com 

conceito 4 (quatro) para abertura da 1ª turma, por se tratar de programa ainda sem completar o triênio o 

conceito foi repetido. 

Um aspecto importante apontado pela avaliação foi a produção científica da FGV/EBAPE. Dentre os 

programas acadêmicos, a Escola se classificou em 1º lugar na produção de periódico. Ela obteve o maior 

número absoluto de publicações em periódicos A1, bem como na proporção de publicações A1 e A2 de 

seus docentes, tanto considerando apenas publicações A1 quanto A1 mais A2.  

 

 

Fonte: MEC/INEP / CAPES. 
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� Reconhecimento Internacional  

Em cumprimento às metas institucionais constantes do Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI, objetivo 5 (cinco), de aumentar a exposição 

internacional da FGV/EBAPE, por meio de parcerias com entidades internacionais 

reconhecidas pela sua excelência acadêmica, é concretizada mais importante 

conquista.  

A conquista do selo de acreditação internacional EQUIS do European Quality Improvement System 

(EQUIS-EFMD), umas das certificações mais importantes do mundo acadêmico atualmente, foi divulgado 

em fevereiro de 2014. 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 os mais exigentes padrões internacionais de qualidade em ensino e pesquisa. No Brasil, 

apenas três instituições possuem este selo além da FGV/EBAPE. 

O European Quality Improvement System (EQUIS-EFMD) é válido para universidades e faculdades 

que comprovem alto grau de internacionalização. A credencial leva em consideração programas bem 

estruturados, equilíbrio entre qualidade acadêmica e o mercado, e, principalmente, o comprometimento 

com o mundo corporativo internacional. Seu principal objetivo, vinculada à missão do EFMD, é elevar o 

padrão de gestão da educação em todo o mundo. 

 

Em outubro de 2014, o Mestrado Profissional em 

Administração Pública (MAP), conquistou a acreditação 

internacional da CIAPA – Commission On International 

Accreditation of Public Administration Education and 

Training Programs, 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 CIAPA tem o 

selo das Nações Unidas com altíssimos padrões de excelência para a Educação e Formação da 

Administração Pública. 

Além disso, no início de 2014, a Escola iniciou o processo de acreditação junto à AACSB (The 

Association to Advance Collegiate School of Business) onde obteve a elegibilidade para acreditação. A 

Escola está criando o processo de Assurance of Learning (AoL) para os programas  de graduação, 

mestrado e doutorado. A AACSB é o organismo e associação de credenciamento global atuante há mais 

tempo dedicada à promoção do ensino da gestão e das escolas de negócios em todo o mundo. 

Em março de 2014, o Global Go To Think Tanks Rankings 2013 reconhece a  

FGV pelo quinto ano consecutivo entre os 30 melhores think tanks do mundo. A FGV 

alcançou seu melhor desempenho: subiu três posições, ficando em 21º lugar entre os 

top think tanks globais (incluindo os Estados Unidos), além de ter sido considerada o 

melhor think tank da América Central e do Sul. A Fundação ainda está presente em 

outras 18 listagens do ranking, que neste ano contabiliza 47 categorias; com isso, a FGV figura em 43% 
FGV Notícias, 2014 
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do total de itens avaliados e acumula 24 menções. A FGV foi considerada um dos top think tanks mundiais 

em categorias como Políticas Sociais e Políticas Econômicas, e teve quatro de seus estudos em políticas 

públicas citados entre os 30 melhores do ano. O relacionamento dos think tanks com a sociedade também 

foi levado em consideração no ranking de 2013, garantindo à FGV o 1º (primeiro lugar) do Brasil e da 

América Latina no uso de redes sociais e da internet, e no engajamento com o público externo.      

A Fundação Getulio Vargas e o Think Tanks and Civil Societies Program promoveram em 2014 

(outubro) o 2º Encontro Latino-americano de Think Tanks. O evento, que aconteceu na sede da FGV no 

Rio de Janeiro, teve como objetivo aprofundar o debate sobre políticas públicas regionais e o papel das 

instituições nesta questão. A reunião, que contou com a presença dos principais Think Tanks da América 

Latina ao longo de dois dias, abordou temas como o papel das instituições multilaterais na geração de 

conhecimento para o desenvolvimento; as melhores práticas em mobilização de recursos; as experiências 

da América Latina nos processos eleitorais; entre outros. 

Education Quality Acreditation Agency (EQUAA) – A agência, criada 

recentemente com o objetivo de atestar a qualidade da educação em 

instituições de ensino superior na América Latina, Ásia, África, Oceania e 

Centro e Leste Europeu, elegeu como presidente do Conselho Consultivo Internacional (órgão máximo 

dessa agência) o pró-reitor da Fundação Getulio Vargas, Antonio Freitas, A EQUAA é uma organização 

não governamental sob a forma de uma associação sem fins lucrativos que reúne professores que atuam 

de forma voluntária e que tem como parceiros a The Central and East European Management 

Development Association  (CEEMAN) – que atua no Leste Europeu; a European Council for Business 

Education (EBCE) ; a Associação Italiana de Gestão da Educação (ASFOR) ; e a EFMD Global 

Network .  A FGV é uma das instituições fundadoras da Education Quality Acreditation Agency. Tem o seu 

conselho consultivo internacional composto por membros do Brasil, Peru, Colômbia, México, Eslovênia, 

Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Espanha e Argentina. O trabalho realizado pela EQUAA  tem o 

propósito de estimular o intercâmbio de professores e alunos entre instituições, principalmente da América 

Latina, para promover a troca de experiências entre os participantes e difundir 

as experiências positivas entre as instituições participantes. 

A FGV é também uma das 06 (seis) instituições de ensino superior do 

mundo que foi escolhida pelo LinkedIn para testar uma nova ferramenta da 

University Page: trata-se da aba “Recommendations”.       

 
 

 
 
� Reconhecimento com Destaques 

 

Projeto da FGV/EBAPE ganha bolsa de agência de fome nto  

Em abril de 2014, o projeto “Petróleo, Gás e Federação - Instituições Políticas e Recursos Naturais no 

Equilíbrio Federativo”, dos professores da FGV/EBAPE Carlos Pereira e Robert Gregory Michener, foi 

contemplado com uma bolsa de financiamento da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa 

do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). O projeto, conta com a colaboração de alunos do doutorado, do 

mestrado, e da graduação. Investiga os impactos que as receitas governamentais provenientes da 

Linked In - FGV Notícias, 
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produção do petróleo e do gás natural exercem sobre os Estados organizados sob a forma federativa e os 

respectivos ambientes institucionais.  

 

Projeto da FGV/EBAPE e da FGV DIREITO RIO ganha apo io da Open Society Foundations  

Em maio de 2014, o projeto “Transparency Audit Network” – estudo da FGV/EBAPE em parceria com 

o Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV DIREITO RIO – foi contemplado com uma bolsa de 

financiamento da Open Society Foundations (OSF), fundação criada pelo investidor e filantropo George 

Soros. O investimento financiará despesas em pesquisa entre outras atividades, tais como: seminário e 

desenvolvimento de um website. O professor Robert Gregory Michener (FGV/EBAPE)  é diretor do projeto 

que estuda o funcionamento de leis de acesso à informação pública em toda a América Latina.  

 

Periódicos RAP e Cadernos EBAPE.BR são aprovados no  indexador internacional ProQuest 

Os periódicos RAP – Revista de Administração Pública - e Cadernos EBAPE.BR da FGV/EBAPE 

foram aprovados para indexação do acervo completo nas duas bases internacionais de dados acadêmicas 

mais populares da ProQuest a ProQuest ABI/INFORM® e a ProQuest Research Library™, que são 

difundidas à pesquisadores acadêmicos no mundo inteiro. A visibilidade desses dois periódicos aumentará 

ao lado de outras publicações de renome que já constam nestas bases de dados, como a Brazilian 

Business Review da FUCAPE, a Economia Aplicada (USP), a Revista de Administração (USP), a Revista 

Brasileira de Finanças (UFRJ), a Revista de Administração Contemporânea (ANPAD) dentre outras. 

 

FGV entre as melhores Instituições de Ensino Superi or do mundo  

Pelo quarto ano consecutivo, a Fundação Getulio Vargas foi eleita uma das melhores instituições de 

ensino superior do mundo, segundo o Global Employability Ranking, divulgado pelo jornal The New York 

Times. A pesquisa, realizada com 2.500 recrutadores de diferentes companhias em 20 países, avalia as 

150 instituições de ensino superior preferidas das grandes empresas ao redor do mundo, tendo como 

principal critério de avaliação a formação de profissionais prontos para o mercado. Universidades do Reino 

Unido e dos Estados Unidos lideram como as mais bem colocadas.  

 

A EBAPE reafirma a forte preocupação com ações que reforçam o comprometimento por meio de 

projetos que contribuem para a Responsabilidade Social, Inclusão Social e Sustenta bilidade. 

 

a) Projeto Caritas 

O Programa de Estudos em Gestão Social (PEGS) da Escola Brasileira de Administração Pública e 

de Empresas (EBAPE) da Fundação Getulio Vargas (FGV) desde 1991 desenvolve atividades de 

extensão universitária em parceria com a Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, cujo objetivo é a 

transformação da realidade do sujeito e o meio onde está inserido, por meio da oferta dos cursos que 

promovem a interação entre professor, alunos de graduação e pós-graduação da EBAPE/FGV com 

representantes de diferentes comunidades da Região Metropolitana do RJ.  
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As atividades de extensão são desenvolvidas no Laboratório de Transferência de Tecnologias em 

Gestão Social construído no subsolo da Catedral Metropolitana do RJ com o apoio da Fundação Carlos 

Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ. Destaca-se que tanto a 

manutenção dos equipamentos e materiais do laboratório de informática, quanto à concessão de bolsas 

para alunos de graduação e pós-graduação para o desenvolvimento das atividades recebem o apoio da 

EBAPE/FGV.  

Além de contribuir para a capacitação da população em Gestão Social, o laboratório tem possibilitado 

a inclusão digital de moradores de diversas comunidades, por meio da realização semestral do curso de 

informática desenvolvido por alunos de graduação da EBAPE/FGV.  

A seguir, são apresentados os cursos ofertados semestralmente com enfoque em Gestão Social 

desenvolvidos durante o ano de 2014, pelo PEGS em parceria com a Cáritas Arquidiocesana do RJ: 

 

� 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 (EBAPE). Dando continuidade à prática em curso, o 

projeto Transferência de Tecnologia em Gestão Social tem como objetivo fomentar a relação ensino-

pesquisa-extensão através 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 vinte 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. O curso é dividido em 

três módulos (Elaboração, Administração e Avaliação de Projetos Comunitários). No primeiro módulo 

(Elaboração) é um projeto construído pelos alunos durante o curso que, dependendo do empenho e 

interesse da comunidade, pode ou não ser implementado. O curso visa capacitar a comunidade para gerir 

seus próprios projetos de forma participativa. 

 

� Curso de Formação Política e Cidadania 

Regularmente ofertado no segundo semestre do ano e 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 
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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. 

 

Ao longo desses 24 anos de parceria entre a PEGS e a Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, 

foram atendidos cerca de 500 moradores de diferentes comunidades, que receberam capacitação teórica 

e prática de modo a investir no crescimento pessoal e profissional do individuo, e da sociedade em que se 

insere. O projeto contou com a participação de alunos da graduação, do mestrado e do doutorado da 

Escola. A seguir quadro descritivo dos cursos ofertados e número de indivíduos beneficiados pelo projeto 

nos respectivos cursos: 

 

Ano  Curso Matriculados Concluintes 

1991 Gestão de Projetos Comunitários 10 10 

1992 Administração de Projetos Comunitários 13 12 

1993 Avaliação de Projetos Comunitários 8 8 

1994 - - - 

1995 - - - 

1996 - - - 

1997 Elaboração e Administração de Projetos 37 24 

1998 Elaboração de Projetos Comunitários 33 21 

1999 Administração de Projetos Comunitários 40 21 

2000 - - - 

2001 Elaboração de Projetos Comunitários 44 27 

2002 Administração de Projetos Comunitários 29 23 

2003 Elaboração de Projetos Comunitários 51 29 

2004 Administração de Projetos Comunitários 79 56 

2005 Avaliação de Projetos Comunitários 38 26 

2006 Elaboração de Projetos Comunitários 57 38 

2007 Administração de Projetos Comunitários 28 18 

2008 Elaboração de Projetos Comunitários 53 45 

2009 Administração de Projetos Comunitários 66 44 

2010.1 Formação Política e Cidadania 32 21 

2010.2 Avaliação de Projetos Comunitários 31 19 

2011.1 - - - 

2011.2 Formação Política e Cidadania - Os Conselhos Municipais como Referência 20 11 

2012.1 Curso de Conselhos Paroquiais com Ênfase em Elaboração de Projetos 13 9 

2012.2 Formação Política e Cidadania - Os Conselhos Municipais como Referência 26 20 

2012* Formação Política e Cidadania - Os Conselhos Municipais como Referência 45 22 

2013.1 Gestão Comunitária com Ênfase em Sustentabilidade Ambiental 34 24 

2013.2 Formação Política e Cidadania - Os Conselhos Municipais como Referência 28 15 

2014.1 Gestão Comunitária com Ênfase em Sustentabilidade Ambiental 17 12 

2014.2 Formação Política e Cidadania - Os Conselhos Municipais como Referência 41 26 

2015.1 - - - 

Total 873 581 

 

*Curso realizado no município de Volta Redonda – RJ. 
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b) Política de Inclusão Educacional para Portadores  de Necessidades Especiais 

(PNEs)  

A FGV/EBAPE trabalha com a Política de Educação Inclusiva, seguindo a filosofia de inclusão e 

manutenção da igualdade de acesso de todos os cidadãos brasileiros à educação, particularmente 

àqueles portadores de necessidades especiais. A Escola encontra-se preparada para atender a este 

público específico, seja pela criação de infraestrutura física e mobiliária, seja pela disponibilidade de 

prestação de serviços e meios de comunicação e informação aos alunos.  Assim, e tendo em vista a 

orientação da Portaria MEC nº 3.284/2004, do Decreto nº 5.296/2004 e ao Decreto nº 5.622/2005, a 

FGV/EBAPE cria condições e oportunidades para conjugar esforços que permitam a participação integral 

dos portadores de necessidades especiais no processo de ensino-aprendizagem, incluindo alunos, 

professores e funcionários.  

Com esse objetivo, a estrutura curricular dos cursos de programas da FGV/EBAPE contempla 

inovações que permitem a inclusão social de setores que exigem, por direito, o respeito as suas 

demandas sociais e especiais, nos mesmos moldes igualitários para seus alunos em geral. Desta forma, a 

FGV/EBAPE preocupa-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 uso de recursos diversificados e parcerias com as organizações 

especializadas. 

Para tanto, a Escola dispõe da seguinte infraestrutura física e de serviços para os alunos com 

necessidades especiais: 

• Aos alunos portadores de deficiência física – as 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); instalação de elevadores e 

rampas, facilitando a circulação de cadeiras 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; 

• Aos alunos portadores de deficiência visual - a instituição 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 

fotocopiadora 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 a computador, acervo bibliográfico em fitas de áudio e acervo bibliográfico dos 

conteúdos básicos em Braille; e 

• Aos alunos portadores de deficiência auditiva - a instituição proporcionará, 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 
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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;  

• Aos professores, alunos, funcionários portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida - 

a Escola proporciona, além de ajudas técnicas, 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; e  

•  À comunidade - a instituição desenvolve 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 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. 

A Biblioteca da EBAPE possui desde 2012, um ambiente de acessibilidade para atender o público 

PNE. Os sanitários femininos e masculinos foram reformados para possibilitar a criação de um terceiro 

sanitário preparado para receber Portadores de Necessidades Especiais. Foram adquiridas duas mesas 

ergonômicas especiais para cadeirantes, equipadas com suporte monitor LCD Multidirecional e suporte 

livros multidirecional. Os computadores estão equipados com o programa DosVox, que é um sistema 

baseado no uso de síntese de voz, desenvolvido pelo Núcleo de Computação Eletrônica (NCE) da UFRJ, 

que se destina a facilitar o acesso de deficientes visuais aos computadores. O projeto inclui ainda a 

compra de equipamentos como: Ampliador de Caracteres Automático – myReader 2, Digitalizador e Leitor 

Autônomo – POET COMPACT2+ e teclado ampliado, além da instalação de piso tátil direcionando para o 

ambiente de acessibilidade e sanitários. 

Não obstante, acompanhando a política educacional institucional da Escola para os PNEs, os cursos 

de educação à distância (EAD) ofertados pela FGV/EBAPE são dotados, nos polos presenciais, de 

instalações propícias para o atendimento de portadores 

de necessidades especiais.  

Em abril deste ano, a FGV/EBAPE, realizou em 

parceria com o CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil -, na 

sede da FGV, no Rio de Janeiro, o seminário “A importância da criação de glossários da LIBRAS 

(Língua Brasileira de Sinais) para o uso na Adminis tração, Direito e História” .  Alunos das duas 

escolas puderam assistir ao prof. Carlos Hilton (FGV/EBAPE e FGV/CPDOC), organizador do evento, e 

Joselito Dias Sobreira, integrante da comunidade surda do bairro de Campo Grande-RJ, debaterem a 

importância da inserção desta linguagem no mundo acadêmico e na sociedade. 

Sabe-se que o envolvimento do discente com esta temática referente à língua de sinais, cultura, 

identidade e comunidade surda com a prática básica da LIBRAS traz grandes benefícios ao fortalecimento 

da luta dos surdos e contribui para que a comunidade surda seja reconhecida e respeitada em sua 

particularidade linguística e obtenha o direito a uma educação bilíngue, que tanto almeja como proposta 
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educacional e de acessibilidade social. O Seminário teve como objetivo fomentar entre os acadêmicos de 

Administração, Direito e História a prática em uso da LIBRAS por meio da pesquisa  acadêmica com a 

criação e a elaboração de glossários em forma de DVD-R referentes as suas referidas áreas de 

conhecimentos. Decretada como disciplina obrigatória em 2005 (decreto nº 5.626), a LIBRAS faz parte da 

grade curricular da FGV/EBAPE e do CPDOC há um ano e meio, com uma adesão significativa por parte 

dos alunos.  

 

c)  

 

Desde sua fundação em 2004, a Empresa Júnior da Fundação Getúlio Vargas - FGV Jr., atende a 

empresas de diferentes portes e naturezas, apresentando como atividade central a execução de projetos 

ligados à consultoria gerencial e estratégica. A FGV Jr. é uma associação civil sem fins lucrativos, formada 

e gerida por alunos das escolas de graduação da Fundação Getulio Vargas (FGV) do Rio de Janeiro de 

modo autônomo e apartidário, que tem por missão “Ampliar, em níveis local, nacional e global, as 

fronteiras de aprendizado prático administrativo dos graduandos na Fundação Getulio Vargas, por meio de 

serviços que gerem valor para todas as instâncias envolvidas nas consultorias a serem realizadas”. 

Todo trabalho desenvolvido pela FGV Jr. está centrado na promoção e geração de valor para as 

partes interessadas nos serviços contratados, desenvolvendo projetos que sejam ao mesmo tempo viáveis 

e eficientes para os clientes, por meio de atuação condizente com o profissionalismo da realidade 

corporativa. A empresa conta com o auxílio permanente de professores-parceiros vinculados à FGV. 

Possui a disposição diferentes frentes de atuação que, sob o comando das diretorias responsáveis que 

permitem a elaboração de soluções personalizadas, geridas em torno de metodologias estruturadas e 

criativas.  

d)  

Criado em 2011, o Time FGV Rio é formado por estudantes de graduação da Fundação Getulio 

Vargas do Rio de Janeiro. No Brasil, existem atualmente 29 times Enactus, presente em diversas 

universidades, com mais de 800 estudantes. O Time busca unir teoria e prática para promover o 

desenvolvimento local. Atualmente conta com 27 membros, entre esses, alunos da FGV/EBAPE. Sua 

missão é “Promover a igualdade de oportunidades em comunidades cariocas com desvantagem social, 

por meio do conhecimento e das capacidades dos alunos de graduação da Fundação Getulio Vargas do 

Rio de Janeiro, em projetos de Educação e de Empreendedorismo Sustentável que unam empresas, 

governo e academia às comunidades”. 

Em março de 2014, o Time FGV Rio da Enactus promoveu em parceria com o Instituto Pereira Passos 

(IPP) e a Associação de Moradores do morro do Andaraí, a terceira edição do curso “Germinação” 

desenvolvido para moradores do Complexo do Andaraí. A finalidade deste curso, desenvolvido para 

moradores do Complexo do Andaraí, é transmitir conhecimentos de Administração a empreendedores. O 
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curso surgiu em 2012, quando foi realizada a primeira edição do “Analisando Meu Negócio” em parceria 

com a Assessoria e Planejamento Para o Desenvolvimento (Asplande).  Em 2013, aconteceu a segunda 

edição, com moradores de diversas comunidades como Andaraí e Morro Azul, com a parceria da 

faculdade de direito da FGV. Em 2014, o projeto recebeu o novo nome “Germinação” –  escolhido pelos 

alunos do curso por evocar a ideia de crescimento e desenvolvimento (germinar) através de ações 

concretas visando a evolução do indivíduo, de seu projeto e da comunidade.        

       

e)   

A EBAPE possui um Diretório Acadêmico atuante e engajado com diversas causas sociais e 

profissionais. O D.A.A. da FGV/EBAPE promoveu diversos eventos de interesse da comunidade 

acadêmica e não acadêmica, dedicados ao aprimoramento intelectual e social. Em fevereiro de 2014 foi 

organizado o trote solidário com os calouros que distribuíram 5 (cinco) mil panfletos e broches da 

campanha Lei Seca em frente ao prédio da sede da FGV, em Botafogo, no Rio de Janeiro, para 

sensibilizar motoristas para os riscos de beber antes de dirigir. No mês de maio, o Diretório aproveitou a 

participação do empresário Jorge Lemann para a realização da aula magna dos alunos da Graduação em 

Administração e promoveu campanha direcionada aos alunos da EBAPE para participação no concurso 

"Conheça Jorge Paulo Lemann” , os vencedores da campanha tiveram a honra de falar pessoalmente 

com o empresário, durante uma hora, após a aula magna. 

Em maio a Escola estimulou a realização da campanha de importante 

cunho social: a Campanha de Doação de Roupas. Esta teve o objetivo de 

arrecadar recursos para ajudar a parcela da população carente do Rio de 

Janeiro. Para isso, o D.A.A. contou com o apoio da entidade Exército de 

Salvação, que recebeu todas as doações com o propósito de direcioná-las 

com eficiência àqueles que realmente precisam de ajuda.  

Ainda no mês de maio, a Escola por meio do departamento de Colocação 

Profissional em parceria com o D.A.A., realizou o evento “Carreira em Foco”. Um 

bate-papo com o principal objetivo de trazer ex-alunos do curso para 

compartilharem suas experiências profissionais com os alunos atuais. 

Em agosto, o D.A.A. esteve engajado com uma 

campanha de doação de sangue: o Universitário 

Sangue Bom. O projeto organizado pela Agência Campi, 

empresa voltada para o Marketing Universitário, em 

conjunto com o Hemorio - Instituto Estadual de 

Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti, mobilizou dezenas de pessoas no dia 27 de agosto de 2014. 
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Ao todo, foram coletadas 67 bolsas de sangue e 83 pessoas cadastradas, resultado considerado positivo 

pelos organizadores.  

 

 

f)  

Em 2013, a coordenação da graduação da EBAPE firmou parceria com a organização AIESEC. A 

AIESEC é a maior organização de jovens do mundo reconhecida pela UNESCO e está presente em mais 

de 110 países. As ações da AIESEC ativam a liderança jovem por meio de experiências impactantes para 

pessoas e organizações ao redor do mundo. No início do ano, seis alunos da graduação da Fundação 

Getulio Vargas (FGV) partiram para um novo desafio e integraram o programa de intercâmbio da AIESEC, 

o Programa Cidadão Global. Dentre eles três alunos da FGV/EBAPE: Patricia Tucunduva (FGV/EBAPE - 

8° período), João Guilherme Gozetto (FGV/EBAPE - 5°  período), Bernardo Paradela (FGV/EBAPE -5º 

Período). O Programa trata-se de um trabalho voluntário, com duração de seis a oito semanas, que 

oferece diversas oportunidades como ações em ONGs  e projetos educacionais em empresas localizadas 

em destinos surpreendentes, como Índia, Colômbia, Indonésia, Coréia entre outros.  

Em fevereiro foi realizado na Escola o evento Exchange Talks , reunindo intercambistas do projeto 

“Mozaiko” da AIESEC, que tem por objetivo auxiliar ONGs (Organizações não Governamentais) instaladas 

no Rio de Janeiro. Cerca de 30 pessoas, muitos alunos da FGV, conferiram histórias e experiências 

destes voluntários, que vieram de diversos países, como Chile, Rússia, Austrália, Argentina, Portugal, 

Peru, Turquia, Itália e Holanda, para se dedicarem a questões sociais na cidade. No evento, abordaram a 

cultura de seus países de origem (culinária e dança) e ressaltaram as principais diferenças com o Brasil. 

 

 

g) Programa de Estudos da Esfera Pública (PEEP)  

A Escola conta com a coordenação da professora da FGV/EBAPE, 

Sonia Fleury, no PEEP – Programa de Estudos da Esfera Pública. Este 

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. 

Em junho de 2014, a professora da FGV/EBAPE, Sonia Fleury, lançou no XXX Congresso 

Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o livro “Democracia e Inovação na Gestão Local de Saúde”, 

no estande do CONASEMS – Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde –, na cidade de 

Serra, no Espírito Santo. Dividido em duas partes, a obra tem como coautores os mestres em 

administração pública Assis Mafort Ouverney e Felipe Barbosa Zani, o doutor em psicologia social Renato 

Cezar Möller, e a mestre em ciência política Thais Soares Kronemberger. 

O livro, publicado pela Editora Fiocruz em coedição com o Cebes – Centro Brasileiro de Estudos da 

Saúde -, teve origem em um ambicioso projeto que, ao longo de uma década, analisou as mudanças no 

perfil dos gestores, na gestão e nos padrões de difusão de inovação das secretarias municipais de saúde. 
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O objetivo geral da pesquisa era verificar o impacto do processo de descentralização da saúde e seus 

indicadores na democratização do poder local no Brasil. No quesito inovação, o estudo evidenciou 

expressivos avanços na dimensão assistencial, que se refere aos programas de atenção implantados 

localmente, mas identificou dificuldades na dimensão gerencial, associada a questões de eficiência e 

produtividade. 

“Os avanços na área assistencial revelam o papel indutor do governo central e indicam a importância 

de que o Ministério da Saúde utilize os mesmos mecanismos para favorecer a inovação e a difusão de 

inovações gerenciais”, sugere a autora. Na pesquisa coordenada por Sonia Fleury, fez-se uma 

comparação entre os municípios mais e menos inovadores e, dessa forma, foi possível identificar algumas 

variáveis que favorecem e outras que obstruem a inovação.  

Outros estudos já haviam se debruçado sobre o processo de descentralização, mas, em sua maioria, 

focalizaram um momento específico. Desse modo, forneceram somente um quadro estático, uma espécie 

de fotografia da estratégia utilizada e dos arranjos institucionais naquele determinado momento. O 

diferencial da pesquisa coordenada por Sonia Fleury foi justamente seu caráter dinâmico, com a 

comparação de dados coletados em dois momentos distintos, em 1996 e 2006, por meio da aplicação de 

questionários aos secretários municipais de saúde.  

“A hipótese que orientou a investigação inspirou-se no caráter virtuoso da descentralização, cujo 

processo conduziria à democratização da esfera local de governo, favorecendo maior interação com a 

sociedade civil e emergência de novos atores. Tal processo foi analisado tomando-se por base os 

conceitos de diversificação, relacionado ao perfil do gestor; e de inovação, envolvendo as dimensões 

institucionais – gerencial, assistencial e social”, disse Jairnilson Silva Paim, professor titular em política de 

saúde do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia – ISC/UFBA.  

Para Sonia, o grande mérito do livro é apresentar uma base metodológica inovadora para a análise 

do processo de descentralização. “O produto mais importante que podemos oferecer a todos é uma base 

metodológica para o estudo do processo de descentralização, com vistas a compreender sua dinâmica e 

suas relações com a democratização do poder local e com a inovação na gestão local”. 

“Quem lê o livro percebe, ao final da leitura, a enorme tarefa existente para fortalecer e aperfeiçoar a 

gestão municipal brasileira no campo da saúde. Quem sabe estudiosos de outras políticas públicas 

possam fazer pesquisas nesta mesma linha, para entender a dinâmica local numa visão tão ampla quanto 

a oferecida pela obra organizada por Sonia Fleury. Novas perguntas e especificidades, vistas de forma 

comparada, nos ajudarão a compreender de forma mais precisa o caleidoscópio federativo brasileiro no 

plano das políticas públicas”, disse Fernando Abrúcio, doutor em Ciência Política e professor do doutorado 

em Administração Pública e Governo da Fundação Getulio Vargas (FGV/SP).  

 

 

h) Associação Atlética Acadêmica FGV Rio 

Dois alunos da Graduação em Administração da FGV/EBAPE, com o apoio da Escola, fundaram 

recentemente a Associação Atlética Acadêmica FGV Rio - AAA. O 

objetivo é promover e difundir a prática do desporto entre os alunos 

da Fundação Getulio Vargas (FGV), por meio de competições e 



 

54 

 

intercâmbio com outras instituições de ensino. Ao todo, são 11 integrantes da AAA alunos de diferentes 

escolas da FGV do Rio de Janeiro.  

 

i) Programa Leres & Saberes 

Preparar jovens de baixa renda para o ingresso no ensino superior. Este é o objetivo do projeto Leres 

e Saberes, que a Fundação Getulio Vargas realiza há 12 anos com alunos de pré-vestibulares 

comunitários do Rio de Janeiro. Ministrado gratuitamente aos sábados, o programa oferece aulas de 

Português e Matemática para 50 estudantes selecionados em cursinhos comunitários e em escolas 

públicas. Além das aulas teóricas, exercícios em sala e da resolução de questões dos vestibulares da 

FGV, UERJ e das provas do Enem, as aulas também contam com exibições de filmes, leituras de obras 

literárias e filosóficas, além de visitas a centros culturais, museus e palestras de alunos de graduação da 

FGV que relatam suas experiências e expectativas. 

 

� Leres e Saberes Digital da FGV prepara estudantes d o ensino médio  

O Programa FGV Ensino Médio Digital da Fundação Getulio Vargas lançou neste ano, o Leres e 

Saberes Digital – curso gratuito e online com conteúdos relacionados ao ensino médio e ao Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem), com objetivo de preparar estudantes para ingresso em universidades 

públicas e privadas. Ao todo, são oferecidas 100 vagas para os alunos que já concluíram ou que estão 

concluindo o ensino médio em escolas públicas de todo o país. 

O curso livre conta com o acompanhamento online de tutores de cada 

disciplina oferecida (Português, Literatura, Redação, Artes, Inglês, 

Matemática, Geografia, História, Sociologia, Filosofia, Química, Física e 

Biologia) que ficam disponíveis online, em horário predeterminado, para 

tirar dúvidas, fazer esclarecimentos e passar as tarefas para os alunos.  Ao 

final, é emitida uma declaração de participação para o aluno que tiver 

aproveitamento mínimo de 75% no decorrer do projeto.  

 

� Santander Universidades oferece cursos online de id iomas gratuitos para alunos e 

funcionários  

O Santander Universidades oferece o curso de idiomas online gratuito 

para todos os alunos e funcionários da Fundação Getúlio Vargas que 

queiram participar e, oferece um aprendizado autônomo e flexível no qual o 

estudante estabelece seu próprio ritmo de trabalho e tempo de dedicação. 

Os cursos disponibilizados são os de Inglês, Espanhol e Mandarim, todos 

no nível básico. A carga horária é distribuída de acordo com os critérios e 

objetivos do próprio aluno, desde que dure no máximo 180 dias e dará direito a emissão de certificado de 

conclusão no final. 
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� CBR - Center for Behavioral Research  

 

  

O Observatório de Favelas  é uma organização social de pesquisa, consultoria e ação pública 

dedicada à produção do conhecimento e de proposições políticas sobre as favelas e fenômenos urbanos, 

com sede no complexo de favelas da Maré. Em convênio firmado entre a FGV e o Observatório, foi criado 

o primeiro projeto desta parceria juntamente com o Center for Behavioral Research da EBAPE. O projeto 

implementa um laboratório de informática nas instalações do Observatório para a realização de 

experimentos comportamentais. O objetivo é apoiar o desenvolvimento de produtos de micro finanças dos 

moradores da Maré através da compreensão do comportamento e processo de tomada de decisão 

financeira. O laboratório de informática também está disponível para uso das atividades educacionais 

realizadas pelo Observatório, como as aulas da Escola Popular de Comunicação Crítica voltada para 

moradores de favelas e espaços populares do Rio de Janeiro, ou para experimentos com outras 

temáticas, como adoção de práticas para prevenção de doenças como a Dengue. 
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4.3 EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS  
 

4.3.1 POLÍTICAS PARA O ENSINO 
 

A concepção de ensino que sustenta os cursos oferecidos pela FGV/EBAPE pauta-se pelo processo 

de construção e reconstrução do conhecimento. Neste sentido, as políticas de ensino da FGV/EBAPE 

primam que os seus cursos de graduação e pós-graduação:  

• estendam-se à 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 frente aos 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; e 

• propiciem uma formação que possibilite ao estudante decidir e agir em conformidade com os 

preceitos éticos e morais. 

 

A EBAPE oferece atualmente os cursos de Graduação em Administração (Bacharelado), 

presencial, Mestrado Acadêmico e Doutorado em Administração, Mestrado Profissional em Administração 

Pública (MAP), Mestrado Profissional Executivo em Gestão Empresarial (MEX), Tecnólogo em Processos 

Gerenciais, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Gestão Pública, Gestão de Turismo e Marketing, todos 

estruturados de acordo com as tendências do mercado globalizado.  
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� PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

 

DOUTORADO 
Direcionado para graduados, mestres e acadêmicos com forte tendência para desenvolver carreira em 

Universidades e em Institutos de Pesquisa. Como também a profissionais habilitados para análise de 

grande abrangência e profundidade na resolução de problemas de gestão pública e empresarial.  
Homologado pelo CNE (Port. MEC 1077, de 31/08/2012, DOU 13/09/2012, seç.1, p.25). Avaliação do 

triênio 2010/2012 a nota foi elevada de 5 para 6. 
 

MESTRADO ACADÊMICO 

Programa inovador que tem como objetivo fornecer sólida base conceitual e metodológica em 

administração.  Visa a preparação de alunos tanto para a continuação dos estudos ao nível de Doutorado, 

quanto para o ingresso em atividades profissionais nos setores público e privado, na área acadêmica ou 

em projetos de consultoria e pesquisa. Homologado pelo CNE (Port. MEC 1077, de 31/08/2012, DOU 

13/09/2012, seç.1, p. 25). 
 

MESTRADO EXECUTIVO EM GESTÃO EMPRESARIAL 

Programa altamente qualificado para graduados de nível superior do país ou do exterior, que estejam 

atuando ou que tenham por objetivo atuar na área de Administração de Empresas. Homologado pelo CNE 

(Port. MEC 1077, de 31/08/2012, DOU 13/09/2012, seç. 1, p.25). Nível Profissional. Avaliação do triênio 

2010/2012 a nota foi elevada de 4 para 5. 
 

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Programa Stricto Sensu com a característica de curso de tempo parcial, permitindo que o mestrando 

possa conciliá-lo com sua atividade profissional e possibilitando a transferência de conhecimentos para as 

organizações públicas e a sociedade.  Homologado pelo CNE (Port. MEC 1.331 de 08/11/2012, DOU 

09/11/2012, seç.1, p.10). Nível Profissional. Avaliação do triênio 2010/2012 - Nota CAPES: 4. 

 

Com relação à Pós-Graduação , a FGV/EBAPE recebeu em janeiro de 2014, alunos do curso de 

mestrado da ESADE Business School (Barcelona), uma das instituições mais conceituadas do mundo e 

integrante do CIM - Corporate International Master´s  -, único programa no mercado brasileiro focado em 

liderança global. Durante uma semana, os integrantes participaram do curso “Jogos Olímpicos com a 

ESADE Business School”, onde puderam discutir os prós e os contras que grandes eventos deixam em 

cidades como o Rio de Janeiro, a próxima sede dos jogos. O CIM, programa de mestrado profissional, de 

maior valor agregado para o desenvolvimento de executivos oferecido por uma escola de negócios no 

Brasil, tem como objetivo propiciar o desenvolvimento de executivos de alto nível em ascensão de 

carreira, com experiência em cargos gerenciais, e que buscam expandir suas atividades 

internacionalmente e compreender a prática bem sucedida dos negócios. O programa teve seu processo 

seletivo aberto em abril, com palestra ministrada pelo professor Marco Tulio Zanini, diretor acadêmico do 

CIM no Brasil, e pelo professor Helio Arthur Irigaray, e a turma contou com 27 alunos de várias 
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nacionalidades, dentre eles: 1 alemão, 10 norte-americanos, 4 brasileiros, 1 chileno, 4 colombianos, 1 

francês, 1 peruano, 1 suíço, 2 sul-africanos, 1 congolês e 1 emiradense. 

Em janeiro, entre os dias 6 e 10, pelo quarto ano consecutivo, a EBAPE recebeu os alunos da 

Wharton Business School  (Universidade da Pensilvânia), uma das principais escolas de business dos 

Estados Unidos e que está em 3º lugar no Global MBA Ranking do Financial Times. O grupo participou do 

curso Managing in Emerging Economies, que teve como tema “Energia e Infraestrutura”. Além do grupo de 

alunos da Wharton, a área de Relações Internacionais disponibilizou 12 vagas para os estudantes dos 

programas de mestrados da EBAPE. O curso acontece em diversos países com economias emergentes, e 

teve como objetivo passar aos participantes mais conhecimento e compreensão acerca das tendências 

econômicas, políticas e demográficas presentes nestas regiões. Além de aulas com professores da 

Wharton, os alunos puderam participar de palestras com especialistas convidados, debater os casos 

referentes ao tema e visitar importantes empresas e órgãos governamentais no Brasil. 

A EBAPE organizou em fevereiro de 2014 o módulo do IMM - International Masters in Management  

no Brasil. Os alunos realizaram um dos cinco módulos oferecidos pelo programa ao longo de 20 meses. 

Ao todo, serão cinco residências de duas semanas em diferentes países pertencentes a quatro 

continentes. Na programação, estão previstas aulas com professores especialistas em Finanças 

Internacionais e Liderança, visita a uma das mais importantes empresas instaladas no Rio de Janeiro: a 

Coca-Cola, além de ser uma oportunidade para que os alunos conheçam um pouco mais sobre a cultura, 

história e a economia da cidade, que recentemente vem se destacando devido ao seu crescimento no 

cenário mundial. O módulo contou com 23 alunos de várias nacionalidades, entre eles: 12 americanos, 2 

chineses, 2 húngaros, e mexicano, taiwanês, armênio, sul africano, nigeriano, italiano e peruano, 1 de 

cada. O IMM é um programa de MBA Executivo internacional, fruto da parceria de cinco importantes 

escolas de negócios: Krannert Graduate School of Management of Purdue University (Estados Unidos), 

Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas - EBAPE (Brasil), Tias Nimbas Business School 

of Tilburg University (Holanda), CEU Business School (Hungria) e Tianjin University (China). O curso 

possui acreditação internacional pela AACSB International (Association for the Advancement of Collegiate 

Schools of Business) e é voltado para profissionais com experiência, que buscam um mestrado em 

administração enquanto mantém suas responsabilidades no trabalho. 

A EBAPE sediou em outubro de 2014, o módulo do IMPM – International Masters in Practicing 

Management . O IMPM é um programa de mestrado reconhecido mundialmente, com 15 anos de 

existência, focado na prática da gestão e embasado em uma perspectiva acadêmica pluriversal, tem por 

principal objetivo desenvolver a capacidade dos gestores para fomentar organizações inovadoras e 

sustentáveis em diversos cantos do mundo. Este ano, o módulo apresentou um foco especial no binômio 

gestão & desenvolvimento, com uma parceria entre a FGV/EBAPE e o BNDES, representado pelo 

superintendente de RH do Banco, Paulo Faveret. Os alunos conheceram os principais elementos do 

planejamento estratégico do BNDES e participaram de um programa de atividades inovador dentro do 

IMPM  - denominado de "friendly exchange & consulting" - para fornecer diagnósticos e sugestões de 

gestão para o futuro do Banco. Fizeram parte deste modulo 20 alunos, dentre estes: 3 americanos, 1 

australiano, 3 brasileiros, 1 britânico, 4 canadenses, 1 holandês, 2 quenianos e 5 sul-coreanos.   
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No mês de outubro, em um projeto de parceria entre a FGV/EBAPE, o IDE, a FGV Online e o 

Mestrado em Negócios Globais da Manchester Business School, alunos da Universidade de Manchester, 

deste mesmo curso, visitaram a Assembleia Legislativa do Estado Rio de Janeiro (ALERJ). Lá, o grupo de 

alunos oriundos de Dubai, do emirado de mesmo nome, Miami (EUA), Londres e Manchester (Inglaterra) e 

Singapura, na república de mesmo nome, ainda ouviram uma palestra sobre o cenário econômico no 

estado e a atuação do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico. Os alunos conheceram ainda 

outras empresas na cidade, tais como: Petrobras, Vale e Stone/Arpex. 

 A Escola recebeu também a visita de alunos da Krannert School of Management, da Purdue 

University (West Lafayette - EUA), uma das parceiras internacionais para participar do Doing Business in 

Brazil , curso oferecido pela FGV/EBAPE que tem o objetivo de apresentar uma visão dos aspectos 

políticos, econômicos e sociais do Brasil. 

O professor e vice-diretor da EBAPE, prof. Alvaro Bruno Cyrino, em parceria com o IDE, promoveu em 

março de 2014, um encontro com os dirigentes corporativos da Eletricité de France – EDF . O programa 

apresentou um pouco sobre o Brasil para os principais gestores da EDF, empresa que tem aumentado 

seus investimentos nos Brasil, e teve como objetivos principais: fornecer o conhecimento do contexto 

brasileiro de economia, diversidade sociocultural e cenário político, sob a perspectiva de negócio; analisar 

o setor de energia, com o foco principal em eletricidade, sua evolução e perspectiva, de acordo com as 

diferentes expectativas das partes interessadas envolvidas (governo, órgãos reguladores, iniciativa privada 

e investidores); discutir estratégias de inovação e modelos de negócio do setor de energia; apresentar os 

desafios e oportunidades das regiões de desenvolvimento do negócio (Rio de Janeiro e arredores); além 

de fornecer aos participantes a oportunidade de explorar a atmosfera cultural e social do Rio de Janeiro. 

Apresentaram alguns tópicos, além do prof. Alvaro Cyrino, os professores Carmen Migueles, Paulo N. 

Figueiredo e Octavio Amorim. 

 

� Graduate Seminars 2014 

Os seminários do programa “Graduate Seminars”, oferecido pela FGV/EBAPE, têm como objetivo 

fomentar a discussão de alto nível das pesquisas em andamento em Administração e áreas afins, e são 

voltados para todos os alunos dos programas Stricto Sensu da FGV/EBAPE. Nos seminários a 

participação de pesquisadores e doutorandos externos a EBAPE é bem-vinda e constante. Os 

palestrantes convidados apresentam working papers em seminários que acontecem quinzenalmente, onde 

os participantes têm acesso ao artigo com antecedência para que possam ler e preparar-se para debater o 

tema proposto. No ano de 2014, o programa promoveu as seguintes palestras: 

 

Data Palestrante Tema 

29/jan Fabio Caldieraro, EBAPE The Role of Brand Image and Product Characteristics on Firms' Entry 
and OEM Decisions 

12/fev Olivier Bertrand, SKEMA Business School, 
France 

Getting by with a Little Help from My Friends: The Relevance of Political 
Affinity for the Bidding Strategy in Cross-Border Acquisitions 

26/fev Jorge Carneiro, PUC-Rio Internationalization of large Brazilian firms: A case for theoretical 
extension? 
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12/mar Ronaldo Parente, Florida International 
Univ. & FGV-EBAPE  

Relational Resources, Tacit Knowledge Integration Capabilities, and 
Performance in the Automotive Industry 

26/mar Alexandre Linhares, FGV-EBAPE Telepathy, the Bermuda Triangle, Rankings, and other pseudo-sciences 

09/abr José Fajardo, FGV-EBAPE Effects of Past Hyperinflation on Current Economic Decisions 

07/mai Debora Thompson, Georgetown University Consumer-Generated Advertising: Does Disclosure of Co-Creation Help 
or Hurt Persuasion? 

21/mai Darren Dahl University of British Columbia Should the Devil Sell Prada? Retail Rejection Increases Aspiring 
Consumers’ Desire for the Brand 

04/jun 
Lars Norden, Erasmus University, 
Rotterdam Conditional Accounting Conservatism and Bank Risk Taking 

23/jun Wagner Kamakura, Rice University (EUA) A picture is a worth a thousand words: Translating product reviews into 
a brand-positioning map. 

13/ago Paulo Arvate, FGV/ School of Business - 
Center for Applied Microeconometrics 

Traditional Electoral Parties and Political Connection: evidence from an 
electoral experiment 

20/ago Olivia (Mandy) O'Neill - George Mason 
University*2 A Multi-method study on emotional culture*1 

17/set Paul Rozin, University of Pennsylvania “Human Food Selection”  

01/out Klenio Barbosa, FGV/EESP 
Generic-Branded Drug Competition and the Price for Pharmaceuticals 
in Procurement Auctions 

15/out Walter Novaes, PUC Rio 
The Government as a Large Shareholder: Impact on the Voting 
Premium 

29/out Elisabeth Stein, UERJ/IESP 
Silencing Critics: Why and How Presidents Restrict Media Freedom in 
Democracies 

12/nov Eduardo Kazuo Kayo, USP/FEA R&D, acquisition strategy, and firm value 

26/nov Sergio G. Lazzarini, INSPER State ownership and competitive advantage 

10/dez Gui Liberali, Rotterdam School of 
Management/Erasmus University, Holland Assessing the Quality of User-Generated Content 

 

 

� Ciclo de Palestras do MEX  

Desde 2013, a FGV/EBAPE em parceria com a FGV Energia, tem reunido líderes de grandes 

Organizações Públicas e Privadas para um ciclo de palestras sobre Liderança e Estratégia. A atividade do 

programa de Mestrado Executivo em Gestão Empresarial (MEX), busca trazer reflexões sobre os dilemas 

e desafios para a gestão de suas específicas áreas no Brasil. As palestras são gratuitas e abertas ao 

público e estimam atrair diversos profissionais da área, estudantes, acadêmicos e pesquisadores. O 

evento, que é organizado pelos Prof. Carlos Otavio Quintella e Prof. Marco Tulio Zanini, acontece no 

período de julho a outubro de cada ano. No ano de 2014 a Escola organizou 10 (dez) palestras com 

líderes convidados. No ano de 2014, o Ciclo promoveu as seguintes palestras: 

 

DATA PALESTRANTE 

29/jul Pedro Villares - Presidente-diretor do Instituto Natura 

05/ago Douglas Duran - vice-presidente de Finanças e CEO da DGB - Distribuição Geográfica do Brasil – do Grupo Abril 

12/ago Nelson Silva - CEO do BG Group América do Sul 

Fonte: Site FGV/EBAPE – Graduate Seminars 2014. 
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19/ago Flavio Decat - presidente de Furnas 

26/ago Luiza Helena - presidente da rede de lojas Magazine Luiza 

09/set Eunice Carvaho - presidente da Chevron Brasil 

16/set Sérgio Besserman Vianna - presidente da Câmara Técnica de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura do Rio de Janeiro 

23/set André Araújo - presidente da Shell do Brasil 

06/out Sidney Rezende -  jornalista, diretor da agência SR Ideias, conferencista e autor de livros 

09/out Mario Sergio Cortella - filósofo, escritor e educador 

 

 

A FGV sediou em outubro o Fórum Nacional de Mestrados Profissionais (FOPROF) . Intitulado este 

ano de “Fórum: Pós-Graduação Profissional Stricto-Sensu: Cenários e Desafios", o evento é uma 

oportunidade que a comunidade acadêmica brasileira tem para criar conexões com as instituições 

universitárias, agências de indução, fomento e regulação. Ao todo, participaram do Fórum, 568 cursos de 

todas as regiões do país.  Os temas debatidos nesta oportunidade foram: “Cenários do desenvolvimento 

brasileiro e o papel da Pós-Graduação Profissional Stricto-Sensu” e “Marcos Regulatórios em revisão: do 

Parecer Sucupira às novas diretrizes da Pós-Graduação Profissional Stricto Sensu”. 

Estiveram presentes, além de representantes de dezenas de instituições de ensino, o presidente da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Jorge Almeida Guimarães, a 

professora Tania Fisher, presidente do FOPROF e membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico 

e Social da Bahia, Lindolpho de Carvalho Dias, membro da Academia Brasileira de Ciências (ABC) e do 

Conselho da FGV, Lívio Amaral, diretor de Avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), além de Sandoval Carneiro Jr, diretor de Tecnologia e Inovação da Vale. Os 

citados compuseram a mesa de apresentação e discussão do FOPROF. 

 

� GRADUAÇÃO 

 

GRADUAÇÃO BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PRESENCIAL 

Possui duração mínima de quatro anos e tem como objetivo formar profissionais capazes de atuar em 

instituições públicas e privadas nas áreas de Finanças, Marketing, Gestão da Tecnologia e Gestão de 

Pessoas. Além disso, o curso apresenta para o último ano ênfases: Administração Pública e 

Administração de Empresas, quando o aluno escolhe em a ênfase para aprofundar os estudos.  
Portaria de Renovação de Reconhecimento nº 703 de 18/12/2013, DOU de 19/12/2013.  

 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAI S – EAD 

O Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais tem foco no desenvolvimento de 

competências relacionadas à gestão, por meio de ferramentas e técnicas direcionadas à operações das 

atividades das organizações, de modo a estabelecer novas práticas do processo produtivo, com respeito 

aos indivíduos e à sociedade em que elas se inserem.   

Portaria de Renovação de Reconhecimento nº 698 de 17/11/2014, DOU de 18/11/2014. 

 

 

Fonte: Site FGV/EBAPE – Ciclo de Palestras do MEX 2014. 
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CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL - EAD 
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial tem como foco o desenvolvimento de 

competências relacionadas à gestão comercial, por meio de ferramentas e técnicas de gestão e da 

atenção a princípios de qualidade no atendimento ao cliente, de modo a possibilitar a liderança e 

motivação de equipes, assim como a formulação de estratégias e políticas comerciais para as 

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

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA -  EAD 
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira tem como foco o desenvolvimento de 

competências relacionadas à gestão financeira, por meio de ferramentas e técnicas de direcionadas à 

operação das atividades de financiamentos e investimentos das organizações, de modo a maximizar os 

resultados econômico-financeiros decorrentes de suas atividades operacionais. 
Portaria de Reconhecimento nº 436 de 30/07/2014, DOU de 30/07/2014. 

 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA - EA D 
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública tem como foco o desenvolvimento de 

competências relacionadas à gestão, por meio de ferramentas e técnicas direcionadas ao processo de 

gestão de políticas, programas e projetos públicos, de modo a estabelecer novas práticas de coordenação 

e assessoramento na administração pública, assim como em empresas concessionárias de serviços 

públicos e organizações do terceiro setor. 
Portaria de Reconhecimento nº 436 de 30/07/2014, DOU de 30/07/2014. 
 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE TURISMO -  EAD 
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo tem como foco o desenvolvimento de 

competências relacionadas à gestão, por meio de ferramentas e técnicas direcionadas à gestão dos 

negócios em turismo, de modo a possibilitar a elaboração, análise e execução de propostas e relatórios de 

consultoria em turismo e ampliar a competitividade das organizações. 
Portaria de Reconhecimento nº 436 de 30/07/2014, DOU de 30/07/2014. 
 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MARKETING - EAD  
O Curso Superior de Tecnologia em Marketing tem como foco o desenvolvimento de competências 

relacionadas ao atendimento às demandas dos clientes de forma eficiente e responsável, por meio de 

ferramentas e técnicas direcionadas ao planejamento dos negócios, de produtos e marcas, às estratégias 

e ações de distribuição, comunicação e promoções, de modo a ampliar a competitividade das 

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

 

� Os diplomados nos Cursos Superiores de Tecnologia em Processos Gerenciais, Gestão 

Comercial, Gestão Financeira, Gestão Pública, Gestão de Turismo e Marketing têm direito o 
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registro no Conselho Regional de Administração – CRA –, de acordo com a Resolução Normativa 

CFA nº 374, de 2009. 

 

4.3.2 INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO 
 

A FGV/EBAPE compreende a internacionalização do ensino como um diferencial competitivo. Através 

do setor de Relações Internacionais da EBAPE percebe-se a expansão das atividades de cooperação 

internacional, nas áreas da administração pública e de empresas. Os benefícios da diversidade cultural 

proporcionada por alunos e professores estrangeiros e a experiência adquirida criam novas perspectivas e 

fomentam a criatividade, a inovação e a flexibilidade. Um ambiente internacional gera 

abordagens variadas de trabalho e resolução de problemas, explorando potencial para 

crescimento e impactando de forma positiva o corpo administrativo e discente.  

O Departamento de Relações Internacionais (RI) da FGV/EBAPE tem firmado 

parcerias com as melhores escolas de administração e negócios do mundo, o que 

proporciona aos alunos e parceiros uma troca de experiência alinhada às perspectivas profissionais de um 

mercado cada vez mais globalizado. Em junho, a topuniversities.com divulgou o ranking QS (Quacquarelly 

Symonds) 2014 das 10 melhores cidades do mundo com melhor qualidade de vida para estudantes, e em 

quatro destes lugares, estão localizadas parceiras de intercâmbio internacional da FGV/EBAPE. No topo 

da lista está Viena , na Áustria, onde fica a instituição Wirtschafts Universitat - Vienna University of 

Economics and Business. Zurique , na Suíça, vem em segundo lugar, com a ZHAW School of 

Management and Law. O número cinco da lista é Amsterdã , onde fica a Universiteit van Amsterdam. Na 

nona posição está Copenhagen Business School, na Dinamarca .  A expectativa do setor de RI é de 

oferecer mais oportunidades de intercâmbio convencional (curta duração, seis meses ou um ano) ou 

programas mais elaborados de dupla titulação. 

 

� Escolas Conveniadas 

A EBAPE possui parcerias com as melhores escolas de administração e business do mundo, a fim de 

promover a internacionalização entre alunos, professores e instituições estrangeiras, conforme quadro 

abaixo: 

PAÍS INSTITUIÇÃO - LOCALIDADE - PROGRAMA 

Áf rica do Sul  University of Cape Town, Graduate School of Business – Cidade do Cabo - Mestrado 

Alemanha  
EBS Business School – Wiesbaden - Graduação / Mestrado 
Julius Maximilian University of Wuerzburg  - Wuerzburg - Graduação / Mestrado 
Pforzheim University - Pforzheim - Graduação / Mestrado 

Argentina 
Universidad de San Andres  - Buenos Aires - Graduação / Mestrado 
UTDT – Universidad Torcuato di Tella – Buenos Aires - Graduação / Mestrado 
Universidad Nacional de Quilmes - Quilmes, Argentina 

Austria  W.U. Vienna University of Economics and Business – Viena - Graduação / Mestrado 

Colômbia  Universidad Del Rosario - Bogotá - Graduação / Mestrado 

Dinamarca  Copenhagen Business School - Copenhague - Graduação / Mestrado 

Espanha  IE Business School – Madri – Mestrado 

EUA 

Cornell University, Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management - Ithaca - Mestrado 
Darla Moore School of Business, University of South Carolina – South Carolina - Graduação 
Emory University, Goizueta Business School - Atlanta - Graduação / Mestrado 
Florida International University – Miami/FL - Graduação / Mestrado 
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Purdue University, Krannert School of Management - West Lafayette - Graduação / Mestrado 
Rice University, James A. Baker III Institute for Public Policy - Houston - Graduação / Mestrado 
Rutgers, The State University of New Jersey - Camden, EUA – Mestrado 

França 

EM Strasbourg Business School – Estrasburgo - Graduação / Mestrado 
Audencia Nantes School of Management - Nantes - Mestrado 
EDHEC Business School – Lille - Mestrado 
ESIEE Management - Paris - Mestrado 
ESSEC Business School - Paris - Graduação / Mestrado 
ESC Rennes School of Business - Rennes - Graduação / Mestrado 
European School of Management - ESCP - EAP - Paris - Graduação / Mestrado 
Sciences Po Paris - Paris - Graduação / Mestrado 
Sciences Po Lille - Lille - Graduação / Mestrado 
Université Paris Dauphine - Paris - Graduação / Mestrado 

Holanda 
Tilburg University – Tilburg - Graduação 
Universiteit Van Amsterdam- Amsterdã - Graduação / Mestrado 

 

Hungria  CEU Business School - Budapeste - Mestrado 

Índia  Indian Institute of Management - Calcutá - Mestrado 

Israel  Tel Aviv University, The Leon Recanati Graduate School of Business Administration - Tel Aviv - Mestrado 

Itália 
LUISS Guido Carli - Roma - Mestrado 
Università Commerciale Luigi Bocconi - Milão - Graduação / Mestrado 

México  ITAM Instituto Tecnológico Autónomo de México - D.F. - Graduação / Mestrado 

Noruega  BI Norwegian Business School - Oslo, Noruega - Graduação / Mestrado 

Peru Universidad ESAN - Lima, Peru - Graduação / Mestrado 

Portugal 

ISCTE – IUL Instituto Universitário de Lisboa - Graduação / Mestrado 
Instituto Superior de Economia e Gestão - ISEG - Lisboa - Graduação 
Universidade de Coimbra  - Coimbra - Graduação / Mestrado 
Universidade Católica Portuguesa – Católica Lisbon School of Business and Economics  - Lisboa - 
Graduação / Mestrado 

Reino Unido  Lancaster University Management School - Mestrado 

Suiça 
IDHEAP The Swiss Graduate School of Public Administration - Lausanne - Mestrado 
ZHAW School of Management and Law  – Winterthur, Suíça - Graduação / Mestrado 

 

 

4.3.3 POLÍTICAS PARA A PESQUISA 
 

A atividade de Pesquisa  é percebida como princípio educativo e como cultivo de atitude científica 

para a produção de novos conhecimentos que contribuam para a busca da identidade nacional e o 

desenvolvimento econômico, cultural e social do país.  

A FGV/EBAPE desenvolve as seguintes linhas de pesquisa integrando os vários níveis de ensino 

superior:  

• Organização e Gerência : Estudo da dinâmica das relações organizacionais, interorganizacionais 

e interinstitucionais, nas suas dimensões formal, simbólica e comportamental e suas expressões 

gerenciais; 

• Políticas e Estratégias : Estudo dos processos de intervenções que visam, na área pública, à 

alteração da distribuição de recursos na produção de bens coletivos e, na área privada, ao 

reposicionamento das empresas nos seus setores de atuação; e 

• Tecnologias de Gestão : Estudo de modelos, métodos, técnicas e instrumentos, que visam ao 

aprimoramento de competências gerenciais, à melhoria de processos e à otimização dos 

resultados organizacionais.  

 

Fonte: RI da FGV/EBAPE. 
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Em 2014, a FGV/EBAPE tem a meta de continuar o processo de expansão com a realização de 

novas pesquisas no CBR - Center for Behavioral Research  (CBR), que tem o objetivo de investigar o 

comportamento e tomada decisão do indivíduo.  

 

 

O CBR – Center for Behavioral Research  (Centro de Pesquisas Comportamentais) se vale da 

pesquisa interdisciplinar para melhor compreender em que medida os fatores econômicos, ambientais e 

sociais interferem nas tomadas de decisão nas mais diversas áreas. Organizações não governamentais, 

negócios, governo e todos os setores da sociedade estão no foco do CBR. O Centro reúne Professores e 

alunos das mais diversas áreas – comportamento do consumidor, psicologia cognitiva e social, 

neurociências, economia comportamental, finanças comportamentais, matemática aplicada e ciências 

políticas, entre outras – em um fórum de discussão amplo e dinâmico, que acontece regulamente na 

Escola de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getulio Vargas. O CBR realiza eventos 

quinzenais (CBR Meetings) onde membros da comunidade e pesquisadores discutem oportunidades e 

ideias de pesquisa em sua fase inicial.     
Além disso, a FGV/EBAPE desenvolve os programas de pesquisa: análise da regulação da 

informação contábil; benchmarking de inovações em gestão pública: análise das experiências nacionais e 

internacionais; estudos avançados em turismo e hotelaria; estudos da gestão da justiça; estudos 

internacionais; gestão judiciária; grupo de estudos em estratégia e marketing; informatização do judiciário; 

laboratório de pesquisa em governo e negócios eletrônicos; núcleo de estudos em gestão, qualidade e 

competitividade no ensino superior; observatório da realidade organizacional; pequenos negócios, 

empreendedorismo e microfinanças; política e economia do setor público; programa de estudos em gestão 

social; programa de estudos em percepção e decisão; programa de estudos sobre a esfera pública; 

programa de pesquisa em gestão da aprendizagem tecnológica e inovação industrial no Brasil. 

 

� PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO À PESQUISA 
 

• Estimulo à Iniciação Científica  

Os projetos de iniciação científica permitem aos alunos desenvolver pesquisas acadêmicas aplicadas 

a diferentes áreas de interesse. À FGV/EBAPE cabe formar além de líderes, os futuros professores e 

pesquisadores, responsáveis pelo desenvolvimento da ciência em nosso país. A Escola conta além do 

Programa PIBIC/CNPq (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação de Científica do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), com o seu próprio programa de estímulo à pesquisa 

denominado Pro-Pesquisa  (Programa de Apoio à Pesquisa e Produção Acadêmica Docente da 

FGV/EBAPE), uma das peças centrais que sustentam a política de pesquisa da FGV/EBAPE.  

O Pro-Pesquisa  foi criado em 2000 com o objetivo de fomentar e premiar a produção científica na 

Escola, além de gerar aumento quantitativo e qualitativo das pesquisas e das publicações dos professores 

da FGV/EBAPE. Para isso, todo ano a Escola, através do programa, destina recursos para financiamento 

de pesquisa e incentivo aos professores por suas publicações acadêmicas.  
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O programa foi pioneiro no Brasil, com sua concepção e operacionalização inovadoras. Desde então, 

o programa tem gerado impacto positivo significativo na produção cientifica dos professores da 

FGV/EBAPE.  Ao longo dos anos, o programa tem conquistado credibilidade junto à comunidade 

acadêmica, em função de seus critérios e processos rigorosos de avaliação das publicações de 

professores e concessão de apoio à pesquisa. A avaliação das propostas de pesquisa para financiamento 

é realizada por comitê avaliador externo a FGV/EBAPE, formado por docentes de reconhecido mérito 

acadêmico.  

 

Programa de Apoio à Pesquisa e Produção Acadêmica D ocente – Pro-Pesquisa  
Tabela de Síntese dos Projetos de Pesquisa 2013 / 2014 

 

Num.  Professor Solicitante   Título do Projeto  

PP058 Alexandre Faria 
Redesenhando Estudos de Gestão e Organizacionais: pluriversalidade em (e a partir de) uma economia 

emergente. 

PP059 Alexandre Linhares Does it really make statistical sense to rank business schools? 

PP060 Alketa Peci Desenvolvimento de Espaços Precários de Favela. 

PP061 Carlos Pereira Petróleo, Gás e Federação: Instituições Políticas e Recursos Naturais no Equilíbrio Federativo. 

PP062 Carmem Migueles 
Projeto de pesquisa para o desenvolvimento de metodologia de intervenção na cultura de segurança das 

empresas. 

PP063 Cesar Zucco Jr. A Economia Política da Transferência de Renda. 

PP064 Daniela Campello Compensation in Times of Crisis Anti-Austerity Protests in Europe and Latin America. 

PP065 Deborah Zouain 
Governo eletrônico: relações com o ambiente de negócios, redução da corrupção e incentivo ao 

empreendedorismo. 

PP066 Eduardo B. Andrade Decision to Donate - Saving Ugly Animals Understanding Promoting Crowdfunding. 

PP067 Fábio Caldieraro The Role of Brand Image and Product Characteristics on Firms' Entry and OEM Decisions 

PP068 Fátima Bayma Contribuições da neurociência ao campo da liderança organizacional. 

PP069 Fernando Tenório Projeto Gestão Social: ensino, pesquisa e prática. 

PP070 Filipe Sobral O papel da socialização no desenvolvimento moral dos novos servidores públicos. 

PP071 Flávio Vasconcelos Política e desempenho Organizacional. 

PP072 
 

Hélio Arthur Irigaray 
Responsabilidade socioambiental e rotulagem ambiental: discursos e práticas ambientais em 

organizações privadas. 

PP073 Hermano Thiry-Cherques Estratégias de implantação de uma cultura da inovação pelo trabalho. 

PP074 
 

Isabela Vasconcelos 
Responsabilidade social de empresa e desenvolvimento sustentável no setor elétrico brasileiro: o caso 

da Chesf. 

PP075 Joaquim Rubens Políticas e Práticas na Remuneração de Executivos: problema de agência ou isomorfismo? 

PP076 José Fajardo Memorias de Eventos Macroeconômicos e seus Impactos na Tomada de Decisões. 

PP077 Luiz Antonio Joia Antecedentes à resistência a sistemas de informação nas organizações. 

PP078 Kaizô Beltrão Anos de Vida Perdidos e indicadores sócio- econômicos: Brasil 1980-2010. 

PP079 Marco Túlio Zanini O vínculo e as relações de confiança em equipes de forças especiais policiais. 

 
PP080 

Monica Pinhanez 
Carrot-and-Stick? What works to educate the taxpayer? Research about the Impact of rewards, Penalties, 

and Fiscal Education Programs in the Brazilian Taxpayer´s Tax Compliance. 

 
PP081 Octavio Amorim Neto 

Entre o Poder e a Ideologia: Determinantes Domésticos, Burocráticos e Internacionais da Política Externa 

dos Países Latino-Americanos. 

 
PP082 Patrick Behr Market Demand and Default Risk in Small Business Finance: Evidence from the Financial Crisis. 

PP083 Paulo R. M. Motta Organização e publicação do quarto volume da série – Novas Ideias em Administração. 
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PP084 Rafael Goldszmidt Impacto de programas de treinamento para microempreendedores: Um experimento de campo – fase II. 

PP085 Ricardo L. Cardoso Accounting reforms. 

 
PP086 Robert Gregory Michener 

Evaluating transparency in brazil - the Fgv transparency audit, the FGV Núcleo de Transparência, and 

foiaudit.net 

PP087 Roberto Pimenta Produtividade do Trabalho e Valores na Economia Criativa no Estado do Rio de Janeiro. 

PP088 Sônia Fleury Redes de políticas e de associativismo em favelas pacificadas. 

 
PP089 Sylvia C. Vergara 

Competências Educacionais de Docentes em Cursos de Mestrado Acadêmico e Doutorado em 

Administração: o que a prática revela. 
    

 

 

O Pró-Pesquisa também dá suporte à política de pesquisa e publicação da Escola, visando à 

propagação do conhecimento da área de Administração por meio de suas publicações especializadas, a 

saber:  

• Revista de Administração Pública (RAP) - classificada como A2 pelo sistema Qualis; e 

• Cadernos EBAPE.BR - periódico on-line sobre a Administração Pública e de Empresas 

classificado como B1 no sistema Qualis. 

A Revista de Administração Pública (RAP)  é um dos mais importantes e influentes periódicos da 

área e a partir deste ano faz parte do indexador internacional Cabell Publishing, Inc - O periódico se junta 

a mais de 5.200 revistas indexadas no diretório de publicações, o que reforça a imagem e aumenta a 

exposição do periódico aos pesquisadores de todo o mundo. Sua missão é estabelecer e acompanhar a 

agenda das principais temáticas contemporâneas e prospectivas de gestão, promovendo o encontro entre 

o universo conceitual em evolução e as demandas da prática gerencial cotidiana de administradores 

orientados para mudanças. 

A RAP – Revista de Administração Pública concentra esforços para servir de instrumento 

indispensável para a profissionalização continuada de executivos comprometidos com a modernização 

das organizações.  

Abaixo, dados referentes a tiragem de Periódicos da Revista de Administração Pública – RAP e dos 

Cadernos EBAPE.BR: 

 

Tiragem de Periódicos - 2014 

Títulos Volume/Nº/Mês Nº Páginas 
Nº de 

Exemplares 
Periodicidade 

Revista de 

Administração 

Pública - RAP 

V. 48, nº 1 - Janeiro-Fevereiro 274 700 

Bimestral 

V. 48, nº 2 - Março-Abril 254 700 

V. 48, nº 3 - Maio-Junho 266 700 

V. 48 nº4 - Julho-Agosto 273 700 

V. 48 nº5 - Setembro-Outubro 281 700 

V. 48 nº6 - Novembro-Dezembro 248 700 

Cadernos 

EBAPE 

Vol. XII, nº 1 - Janeiro- Março 198 Online 

Trimestral 
Vol. XII, nº2 - Abril-Junho 174 Online 

Vol. XII, nº3 - Julho-Setembro 187 Online 

Vol. XII, nº 4 - Outubro - Dezembro 143 Online 

       

 Fonte: Dados Internos da Escola, 2014. Em vigor durante o ano de 2014. Projetos com vigência até fevereiro de 2015. 

Fonte: RAP e Cadernos EBAPE.BR, Dezembro, 2014. 
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� Participação Docente e Discente em Congressos Cient íficos, Trabalhos apresentados e 

publicações 

 

Em 2014, registra-se a participação de docentes da FGV/EBAPE em congressos científicos, trabalhos 

apresentados e publicações, ressaltando o compromisso da Escola para a pesquisa. Como também, a 

participação discente em eventos desta natureza, no mesmo período, o que reforça o entendimento do 

pleno estímulo e compromisso da Escola com a produção de conhecimento.  

A seguir, relação da participação docente e discente da FGV/EBAPE em congressos nacionais e 

internacionais: 

 

 
DOCENTES  

INTERNACIONAL  NACIONAL 

E1 E2 NA NQ E1 E2 NA NQ 

9 6 42 33 28 3 61 16 

TOTAL= 90 TOTAL = 108 

 

 

CURSOS 
INTERNACIONAL NACIONAL 

NQ NA E2 E1 NQ NA E2 E1 

DOUTORADO 4 3 1 4 1     25 

MESTRADO ACADÊMICO             2 5 

MESTRADO EXECUTIVO 1   1 1       7 

GRADUAÇÃO         1 2   3 

 
                                                  

 

4.3.4 POLÍTICA DE EXTENSÃO 
 

Com relação a Extensão a FGV/EBAPE é uma instituição comprometida com o desenvolvimento 

social, econômico e territorial; com a sustentabilidade e suas diversas facetas; com a ética, com a 

cidadania, e com as políticas institucionais operacionalizadas com o objetivo de garantir a 

indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão.  

Articulados com as atividades de ensino e de pesquisa, os trabalhos de extensão viabilizam a relação 

transformadora entre a Escola e a comunidade externa, caracterizando-se: pelo oferecimento 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 Instituição de ensino e outros organismos nacionais ou estrangeiros; prestação de consultoria técnica 

especializada a instituições públicas ou privadas; e ações de integração ensino, serviço e comunidade, 

envolvendo a participação dos alunos, em ações de ensino-aprendizagem.  

 

Fonte: Setor de Regulação e Avaliação – EBAPE/FGV, Dezembro, 2014. 

Fonte: Setor de Regulação e Avaliação, Dezembro, 2014. 



 

69 

 

Umas das formas, senão a principal, de se estabelecer a comunicação com a sociedade ocorre por 

meio do programa de pesquisa e extensão.  

A política de extensão da FGV/EBAPE está pautada nas seguintes diretrizes: 

 

• A extensão deve ser embasada nas áreas dos cursos da Escola com a clara identificação dos 

problemas e demandas da comunidade na qual está inserida, de forma que as ações e 

transformações geradas visem ao desenvolvimento regional e do país; 

• A integração da extensão com o ensino e a pesquisa deve permitir que as ações e transformações 

geradas fluam dessa relação e integrem, em plenitude, as ações da FGV/EBAPE; e 

• A FGV/EBAPE, com vistas ao desenvolvimento da extensão, deve destinar recursos humanos e 

materiais para a realização das atividades programadas. 

 

Os trabalhos de extensão, articulados com as atividades de ensino e de pesquisa, viabilizam a 

relação transformadora entre a Escola e a comunidade externa, caracterizando-se: 

• Pelo oferecimento de cursos de curta duração e outros produtos acadêmicos de interesse da 

comunidade; 

• Pela produção e intercâmbio de informação, com difusão processada por Internet, revistas, jornais, 

monografias, teses, livros, conferências, seminários, congressos, fóruns, debates e outros 

instrumentos de divulgação do saber; 

• Pelo desenvolvimento de programas e projetos especiais de cooperação técnico-científica 

estabelecidos entre a instituição de ensino e outros organismos nacionais ou estrangeiros; 

• Pela prestação de consultoria técnica especializada a instituições públicas ou privada; e 

• Pelas ações de integração ensino, serviços 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, superior e à 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 Escola promove a integração de atividades articuladas ao ensino e às políticas institucionais 

direcionadas às questões relevantes da sociedade, bem como a integração de professores, 

personalidades educacionais, convidados e acadêmicos de diferentes áreas e instituições através de seus 

eventos. Durante o ano de 2014, eventos de extensão como: palestras, seminários debates e etc., visando 

ampliar a transmissão de conhecimentos e informações para o aprimoramento acadêmico através dos 

debates e troca de experiências. Destacam-se alguns eventos: 
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Da esquerda para direita: Prof. Flávio Vasconcelos  
(Diretor da FGV/EBAPE), Prof. Carlos Ivan Simonsen  
Leal (Presidente da FGV) e o Empresário Jorge Paulo 
Lemann, 2014. 

� Aula magna realizada por Jorge Paulo Lemann para os  alunos da FGV/EBAPE 

A aula magna para os alunos da Graduação em Administração da Escola de Administração Pública e 

de Empresas da Fundação Getulio Vargas – FGV/EBAPE foi realizada pelo empresário Jorge Paulo 

Lemann em maio deste ano, com o tema “Aprendizados além da sala de aula” . O homem mais rico do 

Brasil e um dos controladores da AB InBev, o maior conglomerado de cervejas do mundo,  contou um 

pouco sobre a sua trajetória profissional até se tornar um dos empresários mais bem sucedidos da 

atualidade. Jorge Paulo Lemann também possui participação em grandes empresas de alimentos dos 

Estados Unidos, como Burger King e Heinz, que foram adquiridas pela gestora de recursos da qual é 

sócio, a 3G Capital. Dezenas de alunos lotaram o auditório do 12º 

andar da FGV para assistir a palestra de Lemann. O presidente da 

FGV, Prof. Dr. Carlos Ivan Simonsen Leal, e o diretor da FGV/EBAPE, 

Prof. Dr. Flavio Vasconcelos, abriram a palestra, que contou com a 

presença de diretores, coordenadores e professores da FGV. 

 

 

 

 

� Professor Bill Cooke apresenta seminário na FGV/EBA PE 

A FGV/EBAPE recebeu o prof. Bill Cooke - da Lancaster University 

Management School - em fevereiro de 2014, para apresentar o seminário Writing 

for our Americas: Problems and Tactics . O professor fez uma pré-apresentação 

de um workshop sobre a hegemonia dos EUA no campo da gestão que foi 

conduzido no Encontro do Academy of Management, na Filadelphia, ocorrido em 

agosto de 2014.  

 

 

 

4.3.5 A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
 

 A FGV/EBAPE organiza e controla estratégias e meios para a comunicação interna e externa, com o 

objetivo principal de fomentar a divulgação das atividades de ensino, pesquisa e extensão; a transparência 

administrativa; o intercâmbio com a comunidade externa e o entrosamento dos docentes, discentes e 

corpo técnico-administrativo, com o objetivo de promover o fortalecimento da imagem institucional; 

divulgar de forma contextualizada a trajetória histórica da organização e o seu projeto de desenvolvimento; 

aperfeiçoar os canais internos de comunicação; ampliar a formalização dos espaços de discussão na 

organização; promover ampla divulgação dos cursos e programas institucionais e divulgar o portfólio 

(cursos) e serviços. 

  

Fonte: FGV Notícias, 2014.                      
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FGV recebe prémio Nobel de Economia e Inaugura o Centro Cultural 

Em março de 2014, a Fundação Getúlio Vargas recebeu o Nobel em 

Economia de 2007, Eric Maskin,  que realizou palestras sobre os temas 

mais relevantes da atualidade e sobre o estudo pelo qual foi contemplado 

com o prêmio Nobel. Na ocasião, a Escola também inaugurou o Centro 

Cultural  com uma exposição sobre o prêmio intitulada: "O Prêmio Nobel – 

Ideias Mudando o Mundo", totalmente gratuita e aberta ao público. A 

exposição foi realizada em parceria com o Museu da Fundação Nobel, de 

Estocolmo.  

 

O Dia FGV  

Há 6 (seis) anos o DIA FGV traz estudantes das escolas de Ensino Médio 

do Rio de Janeiro para conhecerem os programas de graduação e o espaço 

físico da Fundação Getulio Vargas. O DIA FGV de 2014 contou com a 

participação da FGV/EBAPE e com a presença dos colégios São Bento, Saint 

John, Anglo Americano, Santa Rosa de Lima, Colégio Cruzeiro de 

Jacarepaguá e da Escola Sesc de Ensino Médio que passaram uma tarde na 

Escola, em Botafogo, onde assistiram uma apresentação sobre a instituição e 

palestras com os professores dos cursos de Administração, Ciências Sociais, Direito, Economia, História e 

Matemática Aplicada. O Dia FGV busca orientar os alunos de terceiro ano do ensino médio das principais 

escolas do Rio de Janeiro, sobre a importância na hora de escolher uma profissão. 

 

FGV debate políticas brasileiras Pós-2015 e alterações climáticas em seminário 

  

A FGV promoveu no dia 21 de outubro o seminário “Políticas Brasileiras 

para o Pós-2015 e o Combate às Alterações Climáticas”. Com o objetivo de 

discutir as potenciais políticas brasileiras para o Pós-2015  o evento abordou 

os seguintes temas: “Como passar de metas aspiracionais à ação?”; “O 

esforço alemão para um futuro sustentável”; “O ‘phasing out’ de fontes 

energéticas com elevado teor de carbono”; e “O desenvolvimento de 

energias alternativas avançadas”. 

 

  

Fonte: FGV Notícias, 2014.                                                             

Fonte: FGV Notícias, 2014.                                                             
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4.3.5 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 
 

A FGV/EBAPE possui um conjunto de estruturas e procedimentos para atender o seu corpo discente. 

São descritos, a seguir, os procedimentos para as principais modalidades de atendimento: 

 

• Acesso aos cursos 

De acordo com o Regulamento do curso de graduação em Administração, o ingresso pode ser 

realizado por meio das seguintes modalidades de processo seletivo: vestibular; Exame Nacional do Ensino 

Médio - ENEM; transferência externa e transferência ex-oficio; reingresso para portadores de diploma de 

curso superior e convênio cultural. 

Em relação ao vestibular, o curso oferece cem vagas, no turno diurno, compreendendo aulas 

matutinas e vespertinas, além de atividades de monitorias e reposições de aula, quando for o caso. As 

vagas destinam-se somente ao curso de graduação em Administração na FGV/EBAPE, conforme previsto 

em edital. Para o ENEM, o curso oferece dez vagas, unicamente para ingresso no curso no primeiro 

semestre do ano a que se refere o processo seletivo, à semelhança do vestibular. 

O ingresso por meio de transferência é oferecido ao aluno de curso superior de outra instituição de 

ensino superior, respeitados os cursos afins, a disponibilidade de vagas e os critérios seletivos específicos 

desde que o aproveitamento dos créditos das disciplinas compatíveis não ultrapasse 25% da carga horária 

total do curso de graduação em Administração da FGV/EBAPE. O Ingresso por transferência ex-officio 

dar-se-á na forma da lei; 

O reingresso é facultado aos portadores de diploma de curso superior que desejam titular-se ou 

habilitar-se no curso de Administração, observada a existência de vaga e avaliação satisfatória em 

processo seletivo específico. 

O ingresso de estudantes mediante Convênio Cultural dar-se-á com base em acordos ou convênios 

celebrados com outras instituições firmados por Protocolo, na forma do Regimento da Escola, no qual 

estarão definidos número de vagas, critérios e condições. 

As condições de acesso dos programas Stricto Sensu pela EBAPE (Mestrado Profissional em 

Administração Pública, Mestrado Executivo em Gestão Empresarial, Mestrado Acadêmico e Doutorado em 

Administração) estão previstas em edital, publicados em jornal de grande circulação. 

Ao Programa FGV Online cabe a responsabilidade de coordenar o processo seletivo dos Cursos 

Superiores de Tecnologia em Processos Gerenciais, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Gestão 

Pública, Marketing e Gestão de Turismo, divulgando todas as informações pertinentes ao concurso, 

conforme previsto em edital. 

 

• Apoio Pedagógico e Administrativo ao Ensino de Graduação  

Os alunos do curso de graduação da FGV/EBAPE contam com o apoio da Coordenação do curso, a 

qual é composta por um coordenador, um coordenador-adjunto e duas secretárias.  A coordenação 

funciona durante todo o ano letivo, de 2ª feira a 6ª feira, das 7h30 às 18h00. 

Além disso, há o NAP – Núcleo de Apoio Pedagógico que é o órgão de apoio aos coordenadores dos 

cursos de graduação das Escolas da FGV/RJ e que tem por competências acompanhar e supervisionar a 

execução do projeto pedagógico dos cursos e atuar junto aos discentes e docentes com vistas ao 
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aprimoramento da proposta pedagógica dos cursos. Formado por profissionais da área de educação dos 

diversos campos da pedagogia e psicopedagogia a equipe do Núcleo acompanha o aluno desde o 

momento de seu ingresso no curso até a sua conclusão. O NAP funciona de 2ª feira a 6ª feira, das 7h às 

17h. No que tange às questões administrativas, os alunos se reportam à Secretaria de Registros 

Acadêmicos- SRA localizada no terceiro andar. Este é o órgão responsável pela execução de todas as 

medidas de natureza acadêmica, administrativa e financeira pertinentes à vida escolar do aluno, assim 

como a manutenção dos registros escolares, na forma exigida em lei e nas normas em vigor na Escola. 

 

• Programa de Redução da Evasão 

Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes, a FGV/EBAPE oferece 

reforço em Matemática aos ingressantes do curso de Graduação em Administração, denominada “Cálculo 

Zero”. 

 

• Atendimento Extraclasse 

O atendimento extraclasse aos alunos é realizado pelos professores em regime de trabalho de tempo 

integral e tempo parcial, com agendamento. 

 

• Estimulo ao Aperfeiçoamento Estudantil  

A FGV/EBAPE busca o estímulo ao aperfeiçoamento estudantil visando enriquecer a formação 

acadêmico-profissional do aluno através da oferta de programas diversos, tais como: 

 

No Programa de Incentivo ao ensino  com base na meritocracia, a 

Graduação da FGV/EBAPE premia os melhores alunos do curso por meio de 

bolsas de estudo aos estudantes que alcançam os Coeficientes de 

Rendimento (CR) mais altos durante o período. O programa é uma forma de 

estímulo para dedicação ainda maior ao curso e incentivo para os alunos se 

preparem para o mercado de trabalho. Na foto, alunos premiados em 2014.1.  

Os alunos da disciplina Gestão da Inovação – ministrada no curso de graduação da Escola Brasileira 

de Administração Pública e de Empresas (FGV/EBAPE) – participaram no mês de maio do Change 

Management Simulation, na plataforma da Harvard Business School. Os estudantes são colocados na 

posição de CEOs de uma empresa que precisa introduzir uma nova tecnologia 

para resgatar a liderança de mercado.  Os alunos Milla Vieira Maia, do 8º 

período, e Gustavo Grossi de Salles, do 7º período, obtiveram os melhores 

resultados na implementação da inovação e ganharam um troféu pelo 

desempenho alcançado. O simulador Change Management Simulation  

desenvolvido pela Harvard Business School  é um dos mais importantes 

simuladores de decisões corporativas.   

     A FGV/EBAPE incentiva os alunos na participação de congressos e eventos acadêmicos no País e 

internacionais através do programa de Premiações aos Discentes com Patrocinios em Eventos  e 

Prêmio de Desempenho Acadêmico – PND , de grande importância tanto para a Graduação quanto para 

Prof. Paulo Figueiredo e alunos premiados. 

Fonte: FGV/Notícias, 2014. 
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a Pós- graduação. A Escola. Este ano, com o objetivo de estimular a divulgação das pesquisas dos alunos 

dos Programas Acadêmicos, a EBAPE patrocinou a inscrição do Encontro da ANPAD – EnANPAD, de 26 

alunos dos programas de Mestrado, Doutorado e Graduação que tiveram pesquisa acadêmica de sua 

coautoria e/ou autoria aceita no referido evento. 

O Prêmio de Desempenho Acadêmico – PDA é um incentivo financeiro concedido ao aluno de 

Mestrado Acadêmico, Mestrado Executivo ou Mestrado em Administração Pública que apresentar 

pesquisa acadêmica de sua coautoria e/ou autoria em uma das conferências internacionais pré-

determinadas pela Escola. Este prêmio só será concedido apenas 1 (uma) vez  durante todo o curso. Com 

relação ao Doutorado, serão concedidos até 2 (dois) Prêmios de Desempenho Acadêmico – PDA, cada 

um, ao aluno que apresentar pesquisa acadêmica de sua coautoria em uma ou mais conferências 

internacionais. Este prêmio só é concedido 2 (duas) vezes durante todo o curso. No ano de 2014 quatro 

alunos do Doutorado foram contemplados com o Prêmio de Desempenho Acadêmico. 

O Programa de Visitas Técnicas  são outro ponto de destaque. A atividade de visita técnica visa o 

encontro do acadêmico com o universo profissional, proporcionando aos participantes uma formação mais 

ampla. A realização destas é de relevância para formação dos alunos da graduação. Nela, é possível 

observar o ambiente real de uma empresa em pleno funcionamento, além de ser possível verificar a 

dinâmica, a organização e todos os fatores teóricos implícitos nela.  

 

CONVÊNIOS CULTURAIS 

 

PARIS-SORBONNE  

O convênio “Culture Européenne Occidentale: Héritage et Modernité”, firmado 

entre a FGV e Paris-Sorbonne, oferece formação cultural de seis semanas em Paris 

para alunos selecionados na Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro e de São 

Paulo. Nos meses de janeiro e fevereiro de 2014, a aluna da Graduação da 

FGV/EBAPE selecionada, Júlia Almeida Machado vivenciou essa experiência, que 

pretende sensibilizá-los para o legado ocidental nos campos da arte, literatura e ciências humanas. 

 

SIRIUS PROGRAMME  

O objetivo do programa é atrair futuros empreendedores dos cursos de graduação, 

mestrado e doutorado da FGV/EBAPE para realizarem seus projetos no Reino Unido. 

Para os empreendedores que tenham desde uma brilhante ideia ainda não testada até 

startups com um protótipo, receberão orientação e apoio da comunidade 

empreendedora britânica, coaching de especialistas e transformação efetiva da ideia 

em negócio através de suporte financeiro no valor de 12 mil libras para cada membro 

empreendedor da equipe.  

 

SHANGHAI SUMMER SCHOOL (BRICS Program) 2014 

O Programa Internacional da Fudan University proporciona a alunos e jovens 

profissionais de todos os países dos BRICS a chance de aprofundar seu 
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conhecimento em tópicos relacionados a Xangai, China e BRICS. Os alunos do mestrado acadêmico da 

Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (FGV/EBAPE) Bruno Cezar de 

Andrade e Lucas Zarconi e o aluno da graduação da Escola de Direito do Rio de Janeiro (FGV DIREITO 

RIO) Evandro Sussekind foram selecionados. O programa acontecerá entre os dias 30 de junho e 30 de 

julho de 2014 e abordarão tópicos que englobam desde a cultura até a economia dos países do BRICS.  

 

• Centro de Carreiras 

Em 2013, a FGV/EBAPE implantou o Centro de Carreiras. Esta, que é a área responsável pela 

orientação, aconselhamento e acompanhamento aos egressos no desenvolvimento de carreira, conta com 

um funcionário responsável para atendimento discente. O Centro busca localizar os alunos recém-

formados da EBAPE com o objetivo de fomentar rede entre alunos correntes e alunos egressos, na 

intenção de facilitar a colocação profissional dos alunos da graduação. O Centro de Carreiras fornece 

também palestras e mentorias aos alunos correntes. 

 

• Apoio ao Estagio e à Colocação Profissional 

A FGV/EBAPE além de buscar a excelência no ensino, auxilia o aluno no momento de seu ingresso 

no mercado de trabalho. Para isso, conta com a Coordenação de Estágios e Colocação Profissional, órgão 

responsável pelos estágios dos alunos, bem como pela orientação e colocação profissional dos formandos 

no mercado de trabalho. Por meio de workshops, palestras e encontros, e em contato constante com as 

empresas, disponibiliza informações relevantes e sempre atualizadas, sobre perfil profissional, mercado de 

trabalho e carreiras.  

O atendimento individualizado permite compreender as reais necessidades de nossos alunos, 

proporcionando um apoio efetivo e diferenciado que busca alinhar sua qualificação às demandas atuais. 

As diversas oportunidades de estágio, de programas trainee e vagas efetivas são divulgadas internamente 

sempre atualizadas em relação às demandas do mercado. 

Os benefícios da rede administrada pela FGV/EBAPE são evidenciados pela participação significativa 

de profissionais formados pela Escola em posições de destaque e liderança no mercado. 

As parcerias entre o Setor de Estágios e Colocação Profissional e as empresas abrem oportunidades 

de ingresso no mercado de trabalho para os alunos. Sendo possível alocá-los em posições onde a prática 

dos conhecimentos teóricos seja exercida e transformada em atitudes e comportamentos que são 

determinantes no futuro, como relacionamento em equipe, senso crítico e flexibilidade.   

Os convênios disponibilizados aos alunos classificam-se em duas modalidades: 

a) convênios mediante agentes de integração de estágio – são 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.  

b) convênios diretos entre a FGV e empresas – são aqueles assinados diretamente entre a FGV, 

no interesse de suas Escolas, e determinada empresas, que preferem não utilizar as facilidades 

oferecidas pelos agentes de integração nos processos seletivos para vagas de estágio.  
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O Centro de Graduação em Administração da FGV/EBAPE lançou O 

Laboratório de Sustentabilidade – Projeto FGV/EBAPE  & Alcoa,  no dia 19 de 

agosto de 2013. O programa oferece oportunidades de estágio aos alunos da 

graduação na área de Sustentabilidade e Meio Ambiente nas unidades da 

companhia espalhadas pelo Brasil. No segundo semestre de 2013, dois alunos 

estagiaram na mina de Juruti, na Amazônia Paraense. Este ano, o candidato selecionado irá atuar na área 

de Sustentabilidade/Gestão do Meio Ambiente para a unidade da companhia em São Luís, no Maranhão.  

 Nos anos de 2012 e 2013 dois alunos da FGV/EBAPE foram contemplados com um estágio na 

empresa Boeing,  maior empresa aeroespacial do mundo e líder na fabricação de jatos comerciais e de 

sistemas espaciais de defesa e segurança. O aluno Kevin Watanabe, de 23 anos, após seis meses de 

estágio em finanças internacionais, foi contratado pela empresa. Este ano, 

a empresa abriu processo seletivo para o seu programa de estágio que 

terá início em janeiro de 2015 e duração de seis meses na unidade da 

companhia em Seattle, Washington (USA), onde outro aluno da FGV/EBAPE, Lucas Reis, de 23 anos, que 

está no sexto período de Administração, foi selecionado para estagiar na empresa e embarca em janeiro 

de 2015 pra os EUA. 

 

• Cerimônia de Formatura 

A FGV/EBAPE ressalta por meio de seus formandos o eixo central de 

sua missão que é educar e contribuir para o desenvolvimento do Brasil. Em 

março o outubro de 2014, foram realizadas as Cerimônias de formatura  

das turmas da Graduação em Administração, 2014.1 e 2014.2. Os eventos, 

que ocorreram no auditório M. F. Thompson Motta (12º andar), na sede da 

Fundação Getulio Vargas, em Botafogo – RJ reuniu cerca de 200 pessoas 

cada, entre professores, funcionários, familiares e amigos. As solenidades contaram com a presença do 

vice-diretor da Escola, professor Alvaro Cyrino, do coordenador do curso de Graduação, professor Richard 

Fonseca. 

 

• Curso extraclasse oferecido 

O curso de Graduação em Administração oferece anualmente a seus alunos, o curso “Oficina de 

Teatro – Desenvolvendo Competências Interpessoais”.  O curso é realizado aos sábados, totalizando oito 

encontros, no horário de 10:00h às 13:00h. Carga-horária total=7 aulas (3 horas de duração cada). 

  

• Apoio Financeiro  

A FGV/EBAPE possui programa de bolsas aos alunos de graduação e pós-graduação. As 

modalidades de bolsas de estudos concedidas aos alunos regularmente matriculados no curso de 

Graduação da EBAPE são divididas em quatro categorias: Bolsa EBAPE/Social, Bolsa Restituível (que 

exige reembolso após o final do curso), Bolsa Mérito Vestibular, que isenta os dez primeiros classificados 

de qualquer pagamento, Bolsa Mérito/Anual, para alunos que estudam na EBAPE e demonstram melhora 
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em sua curva de aprendizagem e ainda, Bolsa a Funcionários e seus dependentes legais (não 

restituível).  As bolsas são concedidas através do Fundo de Bolsas da FGV. 

 

Programas de Bolsa da EBAPE/FGV 

Bolsa Mérito 

Há dois tipos de Bolsa Mérito oferecidas pela EBAPE–FGV:  

• Bolsa Mérito concedida de acordo com classificação no vestibular. São oferecidas bolsas integrais 

para os 5 (cinco) primeiros colocados no vestibular e bolsas parciais aos alunos entre a 6ª e 10ª 

colocações. A bolsa mérito, concedida de acordo com a classificação no vestibular, não é 

restituível pelo discente e é mantida durante a realização do curso, observados os critérios do 

Regulamento, entre os quais  manter média acumulada maior ou igual a 7,0 durante todos os 

semestres subsequentes ao da concessão, estando sujeito à suspensão da bolsa. 

• Bolsa Mérito concedida de acordo com o desempenho acadêmico no decorrer do curso 

intermitente. São oferecidas bolsas aos alunos de graduação em função de desempenho 

acadêmico durante o curso, consistindo na gratuidade integral ou parcial de mensalidades 

escolares. A bolsa mérito de desempenho acadêmico é concedida semestralmente, obedecendo-

se o desempenho acadêmico acumulado (CRA - Coeficiente de Rendimento Acadêmico) do 

bolsista, no período imediato e anterior. Não é restituível pelo discente e poderá ser mantida, 

durante a realização do curso, observados os critérios do Regulamento, entre os quais a de 

manter média acumulada maior ou igual a 7,0 durante todos os semestres subsequentes ao da 

concessão, estando sujeito à suspensão da bolsa. 

 

Bolsa Restituível 

A Bolsa Restituível é concedida semestralmente na forma de financiamento escolar aos alunos do 

curso de graduação que demonstrarem bom rendimento acadêmico e/ou necessidade econômico-

financeira. Os recursos financeiros da Bolsa Restituível provêm do Fundo de Bolsas da Fundação Getulio 

Vargas (Portaria Nº 17/2002). O percentual a ser concedido a cada aluno varia de 0% a 100% do valor das 

mensalidades no semestre escolar e é definida por decisão da Comissão de Bolsas da FGV/EBAPE com 

base na documentação apresentada pelo aluno requerente, sendo ouvida a Controladoria da Escola neste 

processo, para fins consultivos. O ressarcimento é obrigatório, devendo o aluno iniciar o pagamento do 

valor financiado um ano após seu ingresso no curso. A concessão e manutenção da bolsa restituível 

dependem de critérios observados no Regulamento, entre os quais manter média acumulada maior ou 

igual a 6,0  durante todos os semestres subsequentes ao da concessão, estando sujeito à suspensão da 

bolsa. 

 

Bolsa EBAPE/Social 

A Bolsa EBAPE/Social é uma iniciativa que busca atrair talentos de todo o país, independentemente 

de sua condição financeira. É também uma forma significativa de contribuir para o desenvolvimento do 

Brasil, que é a missão da FGV. A Bolsa EBAPE/Social será concedida de acordo com a necessidade 

financeira e social do requerente (integral e parcial), não é estituível, e o aluno contemplado com esta 
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modalidade de bolsa terá direito à isenção de mensalidade, isenção de taxas escolares e auxílio para 

sustento referente ao material escolar, alimentação, transporte e moradia. A bolsa EBAPE Social é 

concedida por meio de deliberação da Comissão de Bolsas da FGV/EBAPE, frente à solicitação com a 

devida documentação probatória da situação de carência do requerente. 

 

Bolsa a Funcionários e Dependentes 

Aos funcionários da FGV e seus dependentes legais é concedida a gratuidade integral ou parcial das 

mensalidades escolares em cursos de graduação da Escola, obedecendo a Cláusula Oitava do Acordo 

Coletivo de trabalho (Nº MR025546/2011). A concessão é feita mediante requerimento do funcionário da 

Instituição e não é restituível pelo discente. 

Observação: a modalidade Bolsa Requerimento (em fase de extinção) era concedida pela 

Coordenação do Curso (gestão do período 2009/2010), de acordo com a justificativa do aluno e a 

deliberação do Coordenador. Não havia reembolso (ressarcimento posterior) à Escola e critérios para sua 

manutenção.  

 
 

Bolsas concedidas na Graduação 
(referência Dezembro/2014) 

 
Tipo da Bolsa  Quantidade  

Bolsa Restituível 15 

Mérito Vestibular 12 

Mérito CR 4 

Mérito ENEM 1 

Bolsas Requerimento 3 

Bolsa EBAPE/Social 0 

Bolsa Professor 0 

TOTAL 35 

         

 

Bolsas para Graduação Tecnológica 

Os cursos de graduação tecnológica oferecem bolsas de estudo, de acordo com o número de 

matrículas feitas através do vestibular.  São oferecidas bolsas de mérito para o primeiro colocado geral do 

vestibular, e bolsas sociais para 5% do número de matrículas do vestibular.  Ademais, a Direção da 

FGV/EBAPE e a Coordenação da Graduação anunciaram, desde 2012, a abertura das inscrições para o 

Programa de Bolsas Ibero-Americanas Universidades, que concedeu bolsas de estudos em universidades 

ibero-americanas. Os alunos da graduação podem concorrer a bolsas de estudos nas seguintes 

instituições de ensino: Universidad Nacional de Quilmes (Argentina); Universidad del Rosario (Colômbia); 

Universitat Pompeu Fabra (Espanha); Tecnológico de Monterrey (México); Universidade de Coimbra 

(Portugal) e Universidade Técnica de Lisboa (Portugal). Os interessados fazem a inscrição pelo site do 

Santander Universidades. Lançado em 2011, o Programa de Bolsas Santander é uma iniciativa com cinco 

anos de duração – 2011 a 2015 – que incentiva e promove a mobilidade de estudantes de graduação 

entre universidades iberoamericanas. O Programa tem, como principais objetivos, fortalecer a 

Fonte: Secretaria de Registros Acadêmicos - SRA, 2014 
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internacionalização da atividade acadêmica, criar novas frentes de colaboração e reciprocidade, fortalecer 

o intercâmbio bilateral e estreitar o relacionamento entre universidades dos países ibero-americanos. 
 

 

Tipos de bolsas Cursos para os Programas de Pós-Gra duação Srticto-Senso (Mestrado 

Acadêmico e Doutorado, Mestrado Executivo em Gestão  Empresarial, Mestrado Profissional em 

Administração Pública):  

• CAPES 

o Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares (PROSUP) 

- O Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares/ 

PROSUP - tem por objetivo apoiar discentes de Programas de Pós-Graduação stricto 

sensu oferecidos por Instituições Particulares de Ensino Superior, contribuindo para a 

formação e manutenção de padrões de excelência e eficiência na formação de recursos 

humanos de alto nível, imprescindíveis ao desenvolvimento do País. 

o Programa de Apoio ao Ensino e à Pesquisa Científica e Tecnológica em Assuntos 

Estratégicos de Interesse Nacional (Pró-Estratégia) - O Pró-Estratégia tem como objetivo 

estimular no país a realização de projetos conjuntos de pesquisa utilizando-se de recursos 

humanos e de infraestrutura disponíveis em diferentes IES, ICT e demais instituições 

enquadráveis nos termos do edital. Assim, o Pró-Estratégia visa estimular a produção de 

ciência, tecnologia e inovação, bem como a formação de recursos humanos pós-

graduados, em áreas relativas à defesa, ao desenvolvimento e a outros temas 

estratégicos de interesse nacional. 

• CNPq 

• INSTITUCIONAL (interna da Escola) 

Estas bolsas são concedidas de acordo com o bom desempenho dos alunos no processo seletivo 

realizado.   

 

Bolsas concedidas na Pós-Graduação Stricto-Sensu 

(referência Dezembro/2014) 
 

Tipo da Bolsa  Quantidade  

Convênio 3 

Ex-aluno FGV 38 

Funcionário 2 

Requerimento 8 

TOTAL 51 

       

 

Acompanhamento de Egressos   

 

O programa de Acompanhamento de Egressos  é um processo progressivo e inicia-se no primeiro 

momento do aluno como ingressante, consolidando-se em sua conclusão, e pretende estender-se ao 

 Fonte:, Secretaria de Registros Acadêmicos - SRA, 2014 
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longo da carreira profissional dos ex-alunos. A Escola compreende que o egresso traz valiosas 

contribuições por meio da sua participação às pesquisas e reconhece ainda que é fundamental conhecer 

do perfil profissional de seus graduados. 

A FGV/EBAPE aplica na graduação presencial, graduação tecnológica e nos programas do stricto-

sensu (Mestrado Acadêmico, Mestrado Executivo e Doutorado), pesquisa eletrônica, ao final do curso, 

com o objetivo central de identificar o perfil do formando e sua inserção no mercado de trabalho. Objetiva 

ainda, acompanhar sua trajetória acadêmica e profissional através das mensagens eletrônicas (e-mails), 

divulgação e convites para cursos, seminários, palestras, pesquisas, etc. além do contato direto com os 

Coordenadores, Professores, funcionários e ouvidoria da Escola. A EBAPE acredita que a manutenção do 

vínculo entre aluno/Escola, propicia e estimula o estreitamento das relações, o que fortalece o 

envolvimento e o interesse em contribuir para a qualidade acadêmica da instituição. A exemplo disso, em 

2014, a EBAPE aplicou uma pesquisa aos alunos egressos da graduação e dos programas de pós-

graduação stricto sensu, que contou com 427 respondentes. Abaixo alguns dados importantes: 

 

 

Benefícios de haver realizado o curso Graduação Mestrado 
Executivo 

Mestrado 
Acadêmico Doutorado 

Valorização do currículo pela marca 4,3 4,45 4,36 4,17 

Acesso ao conhecimento viabilizado 3,91 4,36 4,29 3,95 

Relevância e atualidade dos conteúdos ministrados 3,82 4,29 4,18 3,86 

Aplicação prática dos conhecimentos ministrados 3,27 3,89 3,67 3,45 
 

 

Impactos profissionais nos egressos da graduação: 
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Impactos Profissionais nos egressos do MEX: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os objetivos principais da pesquisa aplicada para o acompanhamento dos alunos egressos são: 

localizar os egressos da FGV/EBAPE para que possam retomar o contato com a escola, fornecendo 

palestras e mentorias aos alunos correntes; fomentar rede entre egressos e alunos correntes, facilitando a 

colocação profissional dos alunos da graduação; e compreender melhor o impacto dos cursos oferecidos 

pela FGV/EBAPE na carreira dos alunos, tendo em vista melhorias contínuas nos programas acadêmicos. 

 

*As pesquisas são aplicadas anualmente e sua íntegra encontra-se arquivada e disponível para consulta. 
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4.4 EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 
 

A organização acadêmico–administrativa da FGV/EBAPE baseia–se em princípios fundamentais que 

constituem os elementos definidores das relações entre a FGV e a Direção da Escola com seus diferentes 

órgãos de apoio e de gestão.  No que diz respeito às Políticas de Gestão e Autonomia Acadêmica em 

relação à Mantenedora, as diretrizes que orientam o processo de gestão da FGV/EBAPE foram 

constituídas ao longo dos anos e moldadas pelo contexto político-institucional em que a instituição se 

insere. Respeitados os limites estabelecidos no Estatuto da FGV e no Regimento Interno 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, e assegurando-lhe suficientes recursos financeiros de custeio para cumprir seu plano estratégico. 

Para melhor entendimento da estrutura organizacional da FGV (mantenedora) e da organização 

acadêmico-administrativa da Escola, apresentamos os organogramas da FGV e da EBAPE. 

 

� ORGANOGRAMA DA FGV:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A FGV/EBAPE 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 
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na sua organização administrativa e processos decisórios, atribuindo aos órgãos colegiados amplos 

poderes para discutir e influenciar as questões táticas e estratégicas da vida acadêmica.  

 

� ORGANOGRAMA DA EBAPE:  
 

 

 

 

A estrutura organizacional  da Escola é composta por órgãos deliberativos e executivos em dois 

níveis hierárquicos: Administração Superior: a Congregação, a Diretoria, o Conselho Consultivo e o 

Conselho Técnico; Acadêmico. A Congregação é o órgão normativo, consultivo e deliberativo superior em 

matéria didático–pedagógica. A Diretoria, exercida pelo Diretor e pelo Vice–Diretor, é o órgão de 

superintendência, administração, coordenação e fiscalização executiva das atividades da EBAPE. 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. O Conselho Técnico–Acadêmico é a primeira instância decisória interna em assuntos de ensino, 

pesquisa e extensão. No plano da Administração Básica existem: o Colegiado do Centro de Formação 

Acadêmica e Pesquisa, o Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa, o Colegiado do Centro de 
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Graduação e o Centro de Graduação. Centro é a unidade básica de estrutura da Escola. Cada Centro é 

chefiado por um docente escolhido pelo Diretor, dentre professores de tempo integral, em efetivo exercício 

na Escola. 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 Graduação é o órgão deliberativo da administração 

básica do curso, é constituído por todos os professores que ministrem disciplinas do currículo do curso e 

por um representante discente. Esta estrutura encontra-se em conformidade com o Regimento da Escola 

como também descrita no Plano de Desenvolvimento Institucional, e estes documentos encontram-se à 

disposição para consulta. 

Em sua Política de Gestão de Pessoal , a FGV conta com um plano de cargos e salários. Este plano 

foi implantado em 1992, com o objetivo de valorizar o trabalho dos que assinam contrato com instituição, 

permitindo-lhe atrair, desenvolver, remunerar e manter pessoas altamente qualificadas em seu quadro 

funcional. 

O Plano de Cargos e Salários (PCS) foi estruturado através de estudos realizados por uma Comissão 

de Funcionários, por iniciativa da Direção da FGV, acompanhados por outra Comissão de Representantes 

dos Funcionários, devidamente eleitos, também integrada pelo Presidente da Associação dos 

Funcionários da Fundação Getulio Vargas – ASFGV. 

O Quadro Funcional Permanente da FGV foi estruturado em seis grupos, dos quais as Carreiras de 

Ensino, Pesquisa e Análises Econômicas, onde se encontra a Carreira de Magistério, enquadram-se no 

primeiro grupo.  

A Carreira de Magistério encontra-se estruturada pelos seguintes cargos, conforme o quadro abaixo: 

 

 

 

Carreira de Magistério 

Classe Requisitos 

 

Assistente 

A titulação mínima exigida é de mestrado. E experiência e publicações relevantes, 

de acordo com critérios definidos pelo Conselho Técnico-Acadêmico. 

 

Adjunto 

A titulação mínima requerida é o doutorado. E experiência e publicações 

relevantes, de acordo com critérios definidos pelo Conselho Técnico-Acadêmico. 

 

Titular 

A titulação mínima requerida é o doutorado. E experiência e publicações 

relevantes, de acordo com critérios definidos pelo Conselho Técnico-Acadêmico. 

         

 

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

• Professores Extra–carreira;  

• Professores Conferencistas;  

• Professores Visitantes.  

Os professores extra–carreira, em tempo integral, parcial ou horistas, serão recrutados dentre 

especialistas de comprovada experiência em suas áreas de atuação. Os professores conferencistas serão 

recrutados dentre docentes ou especialistas de comprovada experiência profissional para participar de 

Fonte: Regimento da Escola, 2014. 
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atividades de ensino específicas. Os professores visitantes serão recrutados dentre acadêmicos de 

comprovada experiência em suas áreas de especialização, pertencentes aos quadros de instituição 

acadêmica nacional ou estrangeira, por prazo definido.  

Os professores são contratados pela mantenedora segundo o regime das leis trabalhistas, observados 

os critérios e normas estabelecidas no Regimento Interno da FGV/EBAPE e no Plano de Cargos e 

Salários da FGV. 

Os professores-tutores, categoria criada para enquadrar os docentes contratados para ministrar 

cursos à distância, não fazem parte do quadro funcional da FGV. São selecionados a partir do curriculum 

vitae, considerando-se a experiência profissional – pelo menos dois anos de experiência de trabalho em 

áreas afins à disciplina, pelo menos um de experiência de sala de aula, acadêmica ou de treinamento e, o 

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

a distância. 

Os critérios mínimos de seleção dos professores-tutores são: 

• Formação acadêmica: título desejável mestre; bons conhecimentos na área de formação referente 

à disciplina para a qual é candidato a professor-tutor; 

• Competência linguística: habilidades de comunicação escrita – correção no uso da língua padrão; 

• Conhecimentos das tecnologias de informação: habilidades de navegação e pesquisa na internet; 

habilidades de uso de ferramentas de comunicação, e-mail, fóruns, chats, messengers etc.; 

habilidades de download e upload de arquivos; habilidades de uso de aplicativos básicos do 

Windows; e 

• Disponibilidade de horário: disponibilidade mínima de vinte horas semanais para dedicar-se às 

atividades de tutoria. 

Já para professor horista, constituem requisitos mínimos para admissão, ingresso e movimentação 

nas diferentes classes desta categoria: 

• Professor Horista 4 – certificado de curso de especialização; 

• Professor Horista 3 – título de mestre; 

• Professor Horista 2 – título de doutor; e 

• 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.  

 

A Política de Seleção e Admissão do Corpo Docente em qualquer cargo é efetuada mediante 

processo seletivo, observados os requisitos mínimos de provimento de cada cargo. O Plano de Cargos e 

Salários (PCS) da Fundação Getulio Vargas prevê três formas de movimentação de seu colaborador; são 

elas: a promoção, o acesso e a transferência. 

•   Promoção – Caracteriza-se pela alteração do salário do funcionário, dentro da mesma 

classe salarial do cargo que ocupa;  

•    Acesso – Caracteriza-se pela mudança do funcionário de uma classe para outra de maior 

complexidade, usualmente na mesma carreira; e  
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•   Transferência – Caracteriza-se pela mudança do funcionário de um cargo para outro de 

mesmo nível salarial em classe distinta, seja isolada ou pertencente à carreira. 

A admissão do professor é feita mediante processo seletivo presidido pelo Diretor da Escola, no qual 

serão observados os seguintes critérios: 

I – idoneidade moral do candidato; 

II - títulos acadêmicos, didáticos e profissionais, relacionados aos componentes curriculares a ser por 

ele lecionados. 

O ingresso na carreira de magistério ocorre por meio de processo seletivo nos termos das normas em 

vigor, observados os critérios e normas estabelecidos no Regimento Interno da FGV/EBAPE e no Plano 

de Cargos e Salários da FGV.  

 

Com relação à Política de Qualificação e Plano de Carreira Docen te, a FGV/EBAPE busca 

promover a melhoria da qualidade das funções de ensino, pesquisa e extensão. A Escola oferece ao seu 

corpo docente os seguintes incentivos para a sua qualificação, além daqueles previstos no PCS da FGV:  

• bolsas de estudos integrais ou parciais para programas de doutorado, mestrado, especialização 

ou aperfeiçoamento;  

• auxílio financeiro e operacional para participação de congressos, seminários, simpósios e eventos 

similares em sua área de atuação ou em área afim;  

• cursos de treinamento e atualização profissional, com gratuidade integral; 

• divulgação e/ou publicação de teses, dissertações, monografias ou outros trabalhos acadêmicos 

ou profissionais; infraestrutura para que imprimam ou editem suas produções científicas, sob o 

patrocínio da Escola; e 

• licença, sem perda do vencimento, para participação em programas externos ou internos, de pós-

graduação e/ou de treinamento profissionais. 

 

O Programa de Aperfeiçoamento de Docentes – PAD  

oferecido pela Diretoria de Gestão Acadêmica do Instituto de 

Desenvolvimento Educacional – IDE, apresentou em abril 

palestra com a antropóloga e pesquisadora Mirian Goldenberg, sobre corpo, envelhecimento e felicidade 

para professoras dos cursos de especialização da FGV. A palestra foi parte da programação especial do 

Programa de Aperfeiçoamento de Docentes (PAD) para o Dia Internacional da Mulher. 

 

A Expansão do Corpo Docente encontra-se em conformidade com as diretrizes estratégicas 

estabelecidas no PDI, a Escola orienta-se pela busca constante da excelência acadêmica, 

preferencialmente ao crescimento qualitativo. Tais diretrizes implicam em mudança da composição do 

quadro docente, primando por uma migração para professores com titulação de Doutor, alta produtividade 

acadêmica, maior dedicação e envolvimento com as atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão da 

escola.  

A seguir, representatividade do Corpo Docente na Escola. 
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Titulação Corpo Docente 

TITULAÇÂO 
DOCENTE 

2013 2014 

QUANTITATIVO % QUANTITATIVO 
DEZEMBRO % 

DOUTORES 51 77% 51 84% 
MESTRES 15 23% 10 16% 
ESPECIALISTAS  0 0 0 0% 
TOTAL 66 100% 61 100% 

     
 

 

Sobre o Regime de Trabalho Docente , os professores da FGV/EBAPE estão sujeitos ao regime de 

trabalho definido pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Os professores de carreira estão sujeitos 

ao regime de tempo integral e devem prestar trinta e cinco horas semanais de trabalho distribuídas entre 

aulas presenciais ou à distância, estudos, pesquisas, extensão, produção científica e intelectual, 

planejamento e avaliação. 

As horas de trabalho não utilizadas em atividades de ensino são distribuídas em preparo 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. 

 

O Corpo Técnico-Administrativo  da FGV/EBAPE, constituído por todos os colaboradores não 

docentes, tem a seu cargo os serviços de suporte às atividades finalísticas necessárias ao bom 

funcionamento da Escola. Os colaboradores não docentes são contratados pela mantenedora segundo o 

regime das leis trabalhistas, observados também os critérios e normas estabelecidos no Regimento 

Interno da FGV/EBAPE e no Plano de Cargos e Salários (PCS) da FGV. As regras relativas a processo 

seletivo, promoção e transferência já apresentadas aplicam-se, igualmente, a eles.  

As Políticas de Qualificação para o Corpo Técnico-Adm inistrativo da FGV/EBAPE zelam pela 

manutenção de padrões de recrutamento e condições de trabalho condizente com sua natureza de 

instituição educacional, bem como por oferecer oportunidade de aperfeiçoamento técnico-profissional a 

seus funcionários. Essas políticas têm por finalidade aprimorar a qualificação dos seus colaboradores, 

visando o aumento da qualidade e da produtividade dos serviços prestados. Nesse sentido, são oferecidos 

aos colaboradores bolsas de estudo para os cursos de pós-graduação, treinamentos e cursos de 

atualização profissional, com o objetivo de aprofundar e/ou aperfeiçoar seus conhecimentos científicos, 

tecnológicos e profissionais. Além disso, é oferecido aos funcionários o curso “Oficina de Teatro – 

Desenvolvendo Competências Interpessoais”.   

Os objetivos da Oficina de Teatro são:  

• desmistificar o medo de falar em público,  

• desenvolver habilidades de exposição com o público,  

• desenvolver consciência corporal e o uso adequado da voz,  

• aprender a desenvolver habilidades interpessoais,  

Fonte: Controladoria, Dezembro 2014.   
Obs. Não inclusos professores-tutores. 
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• ensinar a arte da Improvisação nas diversas situações do dia-a-dia e,  

• conheça a si mesmo: desenvolvimento de auto percepção e autocrítica. 

O curso é realizado aos sábados, totalizando oito encontros, no horário de 10:00h às 13:00h. Carga-

horária total=7 aulas (3 horas de duração cada).  

A instituição também investe na participação de funcionários em congressos, seminários ou outras 

atividades ligadas às funções de apoio técnico, administrativo e operacional, realizadas na Escola, ou fora 

dela. Investe ainda, no aperfeiçoamento de seus funcionários visando melhor capacitar e/ou manter 

atualizados para o desempenho de suas funções. 

Tendo em vista as metas estabelecidas, o Corpo Técnico-Administrativo da FGV/EBAPE conta com 

os colaboradores alocados na Escola. Os funcionários dos denominados serviços compartilhados (Núcleo 

de Apoio Pedagógico, Setor de Estágios, Secretaria de Registros Acadêmicos, Biblioteca, Serviços Gerais 

de Infraestrutura, Programa FGV/Online e o Instituto de Desenvolvimento Educacional – IDE) estão 

relacionados com a mantenedora. 

A expansão do corpo técnico administrativo da FGV/EBAPE, de acordo com o seu PDI, preza pelo 

aprimoramento qualitativo e no aperfeiçoamento dos serviços prestados pela Escola à sua comunidade 

acadêmica e à sociedade em geral. A formação e a capacitação dos colaboradores da EBAPE no ano de 

2014 estão nos quadros a seguir:  

 

Formação dos Colaboradores 

FORMAÇÃO QUANTITATIVO 2013 QUANTITATIVO 2014 

Ensino Médio incompleto 2 2 

Ensino Médio 5 2 

3ºgrau incompleto 7 8 

Graduação 8 10 

Em Especialização 6 6 

Especialização 10 8 

Mestre 5 5 

TOTAL 43 41 
 

 

Capacitação de Colaboradores 
Nome Unidade  Curso  Período  

Evelyn Cristina Sobrinho EBAPE Marketing Interativo 03/02 a 13/02 

Evelyn Cristina Sobrinho EBAPE Gestão de Expatriados 24/03 a 27/03 

Samantha Alper Kramer EBAPE Gestão de Expatriados 24/03 a 27/03 

Samantha Alper Kramer EBAPE Analista FGV – Comércio Exterior Em lista de espera 

 

 

A FGV/EBAPE compreende que para que os resultados caminhem rumo à eficiência, faz-se 

necessário um planejamento adequado às finalidades e aos objetivos da organização, e que atenda aos 

Fonte: Controladoria da FGV/EBAPE, dezembro, 2014. 

Fonte: DREH FGV, 2014 
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interesses da sociedade na qual a instituição está inserida. Neste sentido, a FGV/EBAPE apresenta sua 

estrutura e organização administrativa de acordo com o propósito a que se destina. Igualmente assume 

que uma organização, bem estruturada e planejada, deve ser entendida como um processo de 

aprendizagem e integração. A estrutura organizacional da FGV/EBAPE envolve todas as pessoas 

(gestores e colaboradores) na definição dos objetivos e estratégias que possibilitem a elaboração do plano 

da organização para o bom funcionamento da instituição. 
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4.4.1  SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 

� Aspectos Financeiros e Orçamentários. Estratégia de  Gestão Econômico-

Financeira. 

Compete precipuamente à Mantenedora promover os adequados meios de funcionamento das 

atividades da Escola, colocando-lhe à disposição, os bens móveis e imóveis de seu patrimônio, ou de 

terceiros a ela cedidos e assegurando-lhe os suficientes recursos financeiros de custeio. Da Mantenedora 

depende a aprovação do Orçamento Anual da Escola e decisões que tenham repercussão econômico-

financeira. 

A sustentabilidade financeira das atividades de ensino e pesquisa da FGV/EBAPE é obtida através da 

oferta de cursos de pequena, média e longa duração na área de Administração e da prestação de 

assistência técnica a organizações públicas e privadas, objetivando coadjuvá-las na busca da eficiência, 

produtividade e qualidade de serviços.  Os recursos obtidos por meio dessas atividades são distribuídos 

entre as áreas de ensino e pesquisa da Escola. Todos os recursos disponíveis na instituição são 

investidos para a melhoria da qualidade de ensino oferecido e demais atividades realizadas.  

 

� Autonomia da Instituição em relação à Mantenedora 

A autonomia na FGV/EBAPE constitui um processo que se constrói nas atividades diárias, pelas 

atitudes individuais e participação social competente e responsável, no enfrentamento natural dos conflitos 

e diversidades ideológicas. Existem canais específicos para o diálogo entre Chefia, Diretoria e 

Mantenedora para o encaminhamento de situações específicas dos cursos e da Escola quer sejam na 

área administrativa ou pedagógica.   

A Mantenedora é responsável perante as autoridades públicas e o público em geral pela Mantida, 

incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, sendo respeitados os limites 

da Lei e do Regimento Interno da FGV/EBAPE, a liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e a 

autoridade própria de seus órgãos deliberativo e executivo. 

 

� Capacidade Financeira 

A seguir, a FGV/EBAPE apresenta o quadro demonstrativo de sua capacidade financeira: 

 

Demonstrativo de Capacidade e Sustentabilidade Fina nceira 

Demonstrativo Financeiro – FGV/EBAPE - 2014 

Receitas 34.672.474,35 

Anuidade/mensalidades(+) 20.254.480,38 

Bolsas(-) 2.513.352,08 

Diversos(+) 1.123.382,62 

Financiamentos(+) 

Inadimplências(-) 1.502.806,56 

Serviços(+) 



 

91 

 

Taxas(+) 127.921,17 

Impostos (cofins)(-) 44.933,21 

Despesas 34.672.474,35 

Acervo bibliográfico(-) 3.287,79 

Aluguel(-) - 

Despesas Administrativas(-) 3.328.462,01 

Encargos(-) 215.008,36 

Equipamentos e software(-) 50.494,08 

Eventos(-) 465.962,61 

Investimento(compra de imóvel) - 

Manutenção(-) 34.672,47 

Mobiliário(-) - 

Pagamento Pessoal Administrativo(-) 7.853.826,09 

Pagamento Professores(-) 21.221.581,64 

Pesquisa e Extensão(-) 764.432,89 

Treinamento(-) 734.746,41 

TOTAL EBAPE 34.672.474,35 

 

 
  

Obs.: Até 2012 não eram apresentadas as informações do Tecnólogo pela EBAPE, razão pela qual em 2013 os valores majoraram bastante 
(tanto de receita quanto de despesa). 
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4.5  EIXO 5 – INFRAESTRUTURA 

 

A Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas - EBAPE está situada na Praia de 

Botafogo, na Zona Sul no Rio de Janeiro. As novas instalações da FGV representam um marco para o 

patrimônio histórico e arquitetônico da cidade do Rio de Janeiro. 

Projetado por Oscar Niemeyer ainda na década de 1950, o complexo da FGV está completo quase 60 

(sessenta) anos depois, e o Rio ganha mais uma obra do “mestre das curvas”. Erguido em um terreno de 

08 (oito) mil metros quadrados, ao lado da sede da FGV - Edifício Luiz Simões Lopes, o complexo 

completo possui um prédio com 19 (dezenove) andares e 02 (dois) subsolos - Torre Oscar Niemeyer, e um 

centro cultural, com 03 (três) pavimentos, com salas de estudo, auditórios e espaço para exposições. 

Em 2014 foi iniciada a reforma do edifício sede da FGV, inicialmente com a troca de esquadria do 

prédio, que deverá ocorrer com previsão de duração de 1 (um) ano e meio a 2 (dois) anos. Com relação 

ao planejamento da obra, em 2014 foi finalizada a construção do prédio na Rua Jornalista Orlando Dantas, 

30, onde 2 (dois) andares serão destinados para sala de aula e um andar contará com escritórios volantes. 

A ideia apresentada é que seja o mais flexível possível para poder levar qualquer grupo de trabalho. A 

previsão é que em meados de 2015, a Escola passe a utilizar as novas instalações físicas do novo prédio.  

 

Responsabilidade Sócio – Ambiental  

A Torre Oscar Niemeyer possui o Selo Verde - certificado LEED, Leadership in 

Energy and Environmental Design, critério voluntário, baseado em consenso, 

criado pelo United States Green Building Council (USGBC) para o 

desenvolvimento de edifícios de alta performance e ambientalmente sustentáveis. 

A certificação é desenvolvida e concedida aos edifícios que atendem desde o 

início da sua construção a alguns critérios como: otimização energética, uso de 

energia renovável, cobertura predial e revestimento externo, gerenciamento do lixo, reciclagem, 

preservação e restauração da biodiversidade, redução da poluição luminosa entre outros. 

 

Salas de Aula e Auditórios  

A FGV/EBAPE oferece instalações adequadas para o pleno desenvolvimento de atividades 

acadêmicas, contando com salas de aula e auditórios com capacidade entre 45 (quarenta e cinco) e 55 

(cinquenta e cinco) alunos. As salas de aula e auditórios são climatizadas, bem iluminados, as cadeiras 

estão dentro dos padrões ergonômicos, com equipamentos audiovisuais e de informática, atendendo a 

todas as condições de necessárias ao processo de ensino-aprendizagem. Todos os auditórios possuem 

bancadas fixas, no estilo anfiteatro, com de recursos de cabeamento de rede lógica, sendo que cada lugar 

nas bancadas possui ponto para instalação de laptops, com conexão à rede de informática da FGV.  

 

Instalações Administrativas 

A FGV/EBAPE possui instalações compatíveis com sua estrutura organizacional e necessidade 

administrativa. No quinto andar do prédio está localizada a sala da Direção. A Secretaria de Registros 

Acadêmicos da FGV, que apoia a Escola, localiza-se no terceiro andar.  Além disso, existem duas salas 
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de reuniões que podem ser utilizadas pelos funcionários administrativos e docentes, equipadas com 

computadores e televisores. Também existe uma sala para professores horistas do curso de Graduação 

em Administração localizada no quarto andar. O Restaurante acaba de passar por uma grande reforma e 

encontra-se no andar térreo da Escola.  

 

Instalações para Docentes 

A FGV/EBAPE dispõe de trinta e cinco salas de professores, incluindo as salas do Diretor e do Vice-

Diretor. Dessas trinta e cinco salas, quatro são ocupadas com dois professores, uma é ocupada por 

professores assistentes e uma é ocupada por professores horistas. 

Todas as salas estão devidamente equipadas com microcomputadores e todos possuem acesso a 

pool de impressoras.  

 

Instalações para os Centros 

Existe uma sala de Coordenação, localizada no 4º andar, para o curso de graduação em 

administração para o Chefe Adjunto do Centro e equipe de apoio ao curso.  

 

Área de Convivência e Infraestrutura para o Desenvolvimento de Atividades de Recreação e Culturais 

A FGV/EBAPE disponibiliza, nos terceiro e quarto andares, espaços para convivência e infraestrutura 

para o desenvolvimento de atividades de recreação e culturais para alunos, professores e funcionários 

administrativos. Ademais, há espaços deste gênero também na Esplanada da Mantenedora e no Centro 

Cultural.  

 

Infraestrutura de Alimentação e Serviços 

Há vários locais para alimentação nas vizinhanças da Escola que, além disso, conta com uma 

cafeteria e restaurante, devidamente reformado, com capacidade de 226 lugares e público flutuante entre 

750 e 800 pessoas/dia, entre: funcionários, alunos, docentes e convidados; no prédio onde funciona. Dois 

shoppings centers situam-se nas imediações da Escola, fornecendo à comunidade da FGV/EBAPE uma 

boa infraestrutura comercial. Ao lado do prédio da FGV, encontra-se sua Livraria.  

 

Instalações Sanitárias 

A FGV/EBAPE dispõe de sanitários femininos e masculinos, dotados de boxes destinados a pessoas 

portadoras de deficiências físicas com manutenção permanente e reforma anual. Os serviços de 

higienização são prestados por empresa terceirizada. 

 

Bicicletário 

Localizado no prédio da Rua Barão de Itambi, nº 60, e inaugurado desde 2012, o bicicletário é 

destinado ao uso de alunos e funcionários e dispõe de trinta e seis vagas. A iniciativa tem como objetivo 

atender à grande demanda de funcionários e alunos, e cooperar com a prefeitura da cidade do Rio no 

incentivo ao uso de bicicletas, ao invés de veículos automotores. Os interessados em utilizar o bicicletário 

devem realizar um cadastro na Gerência de Operações e Serviços (GOS), no mesmo edifício. 
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� Instalações Especiais  

Biblioteca Mario Henrique Simonsen 

Criada em dezembro de 1945, como Biblioteca Central, passou a denominar-se Biblioteca Mario 

Henrique Simonsen (BMHS) em dezembro de 1997 em homenagem a Mario Henrique Simonsen ex- 

Ministro da Fazenda e Vice-Presidente da Fundação Getulio Vargas, falecido no mesmo ano. Sua missão 

é “gerenciar a informação e o conhecimento, para dar suporte aos trabalhos desenvolvidos pela Fundação 

Getulio Vargas, nas áreas de ensino e pesquisa, estendendo sua atuação à comunidade acadêmica em 

geral”. Possui importante e tradicional acervo nas áreas de Administração, Ciência Política, Direito, 

Economia, Finanças, História do Brasil e Sociologia. Utiliza o sistema informatizado de gerenciamento de 

bibliotecas VIRTUA, que contempla as principais funções de uma Biblioteca, possibilitando consulta, 

empréstimo e reservas via Web. Participa das redes de trabalho cooperativo Bibiliodata, CCN, COMUT e 

do grupo de compartilhamento CBIES-RJ, é filiada ao CRB-7 e a CBBU, e possui home page com o 

endereço (www.fgv.br/bibliotecas/-rj) onde disponibiliza o catálogo on-line, acesso às bases de dados 

assinadas pela FGV e informações sobre todos os serviços oferecidos. 

Objetiva, assim, adquirir, processar, conservar e disseminar o acervo bibliográfico; prover suporte às 

pesquisas desenvolvidas pelo corpo docente e discente; preservar a produção editorial da Fundação 

Getúlio Vargas e oferecer serviços de qualidade, através de coleta, tratamento, recuperação e 

disseminação da informação, visando ao atendimento do corpo docente e discente da FGV, como também 

pesquisadores e funcionários da Instituição, bem como à comunidade acadêmica em geral. 

O acervo encontra-se organizado em estantes próprias, com livre acesso. Está instalado em local 

com iluminação natural e artificial adequada e as condições para armazenagem, preservação e 

disponibilização atendem aos padrões exigidos. Há extintor de incêndio, sinalização bem distribuída e 

ambiente condicionado.  

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 através 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.  

A Biblioteca Mario Henrique Simonsen está sob a responsabilidade gerencial de um bibliotecário e 

conta com uma estrutura organizacional composta pelo Setor de Processamento Técnico, Setor de 

Referência e Circulação, Setor de Desenvolvimento de Coleções e pelo 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 através da caixa de 

sugestão, fale conosco na página da BMHS, e-mail, telefones e através das redes sociais: Twitter e 

Facebook, onde também, compartilha informações, anuncia novidades e outros. 

Seu funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 08h15 às 20h30 e no sábado, somente para 

usuários internos, das 08h30 às 12h30. 
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A consulta ao acervo é de livre acesso 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 (acervo bibliográfico da FGV e obras raras) é limitado aos usuários 

internos. Para a consulta, é necessária a solicitação no Balcão de Empréstimo.  As obras de referência e 

coleções especiais estão disponíveis apenas para consulta na própria Biblioteca.  

A Biblioteca oferece um Ambiente de Acessibilidade e Tecnologia  Assistiva   – uma iniciativa 

de  compromisso social,  solidariedade  e de  cidadania,  atendendo não somente à Comunidade FGV, 

mas beneficiando os demais segmentos da sociedade, em ambiente de trabalho inclusivo.  Desta forma, 

disponibiliza sanitário preparado para receber Portadores de Necessidades Especiais, duas mesas 

ergonômicas especiais para cadeirantes, equipadas com suporte para monitor multidirecional e suporte 

para livros multidirecional, computadores equipados com monitores de 23 polegadas, teclado ampliado e 

com softwares leitores de tela: DosVox , NVDA e JAWS  que se destinam a facilitar o acesso de 

deficientes visuais aos computadores.  O espaço conta também com um Ampliador de Caracteres 

Automático – myReader 2  - que amplia as letras, projeta e dá acessibilidade para quem tem baixa visão e 

um  Digitalizador e Leitor Autônomo – POET COMPACT2+ - que transforma o texto impresso em voz, sem 

uso do computador.   

A BMHS, em parceria com os Diretórios Acadêmicos e Empresa Jr, promovem sistematicamente 

Campanhas de preservação do acervo,  com exposição dos livros danificados; Trote Solidário , onde os 

calouros apagam os livros rabiscados da Biblioteca, objetivando assim, conscientizar os alunos sobre a 

preservação do acervo e criar uma maior integração entre os alunos dos cursos de Economia, 

Matemática, Administração, História, Ciências Sociais e Biblioteca; Feira da Troca de Livros , uma 

iniciativa de incentivo à leitura, onde se leva um livro que não utiliza mais e troca por outro de seu 

interesse; Campanhas de Natal , onde o aluno doa livros infantis e tem a multa da Biblioteca abonada – 

Os livros são doados a instituições carentes da Comunidade.  

 

ACERVO EM 2014 
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ACESSOS NAS REVISTAS RAP E CADERNOS EBAPE.BR EM 201 4 
                                          

Fonte: BHMS – Maio, 2014 

 

Duas revistas da FGV/EBAPE estão entre as mais acessadas na Biblioteca Digital da FGV: a RAP - 

Revista de Administração Pública  - e o Cadernos EBAPE.BR . As publicações ficaram entre as TOP 5 

em número de acessos durante todo o ano de 2014. Das 30 revistas científicas que estão hospedadas na 

Biblioteca Digital da FGV, com um total de 689.971 visitas, em todos os meses do ano de 2014, a RAP foi 

a revista com o maior número de acessos e, na quarta posição, está o Cadernos EBAPE.BR.  

A RAP teve uma evolução de 11% no número de visitas entre janeiro e dezembro de 2014. Já o 

Cadernos EBAPE. BR apresentou um total de 58.428 visitas durante o período do estudo, sendo que cada 

usuário acessou em média quatro páginas por visita. 

A Biblioteca Mario Henrique Simonsen – BMHS ocupa uma área total de 1.350,64 m2, assim 

distribuída: 

 

 

No quadro abaixo apresentamos o acervo da FGV: 

 

Acervo Biblioteca Mario Henrique Simonsen 

Material Número de 

títulos 

Número de 

exemplares  

Analíticas  
  

Analíticas de monografia (impresso) 83 
 

Analíticas de periódicos (impresso) 8.196 
 

CD-ROMs 
  

Livros Impressos 
  

Publ. Eletrônicas (não circula) 
  

ESPAÇO FÍSICO DA BIBLIOTECA MARIO HENRIQUE SIMONSEN  (em metros quadrados)  

 
Acervo Área p/ usuário Administração Circulação Hall Sanitários Total 

7o. Andar 683,66 138,67 235,35 146,25 105,03 41,68 1.350,64 

Fonte: BMHS/FGV, 2014. 
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Total  8.279 0 

Obras  
  

Multimídia 1.875 2.737 

eBooks (livros digitais) 230 242 

Gravações de som 16 24 

Livros Impressos 80.038 112.486 

Teses, Dissertações, TCCs 6.773 7.157 

Total  88.932 122.646 

Periódicos  
  

eJournals (periódicos digitais) 340 340 

Periódicos 1372 70.991 

Total  1.712 71.331 

Total geral  90.644 193.977 

                                                  

 

A seguir são apresentadas as informações a respeito do pessoal técnico-administrativo e dos 

recursos tecnológicos da Biblioteca Mário Henrique Simonsen: 

 

Pessoal técnico-administrativo da Biblioteca 

CARGO ADMINISTRAÇÃO 

DESENV. 

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 da Biblioteca  

  

SETOR 

IMPRESSORAS 

SCANNER 
 

 
 

TORRES 
(7CDs) 

 
 

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 

 

 
 

Fonte: BMHS/FGV, 2014. 

Fonte: BMHS/FGV, 2014. 

Fonte: BMHS/FGV, 2014. 
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Recursos de Informática do laboratório da Bibliotec a 
 

 

 

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 que veicula conteúdo 

noticioso dentro dos campi universitários e promove treinamento de usuários do Portal Periódicos Capes.  

Em 2014 a Fundação Getulio Vargas implantou a sua BIBLIOTECA DIGITAL FGV (BD) , com o 

objetivo de preservar e promover a visibilidade nacional e internacional de sua produção científica, assim 

como, atender a recomendação MEC/CAPES de integrar os sistemas de informação de teses e 

dissertações em meio eletrônico de acesso aberto. A FGV investiu em dois repertórios digitais que 

compõem a BD: o Repositório Digital  (DSPACE) e o Portal de  Periódicos Científicos  (OJS). No 

DSPACE estão textos, imagens, arquivos de áudio ou vídeo ou qualquer outro conteúdo digital, 

organizado em “comunidades” que se dividem em sub-comunidades e podem conter diversas coleções de 

documentos. No OJS estão os periódicos científicos da FGV que são disponibilizados online com acesso 

aos textos completos dos artigos. 

Laboratório  Quantidade de 
computadores Especificação 

 
Laboratório 7º andar 

21 

� THINKCENTER M58E/ LENOVO; 
� Pentium Dual - Core E5300 2.7GHZ; 
� 2GB DDR2 400MHz; 
� 320 GB; 
� Windows SEVEN 64 bits; 
� Monitores de 19; 

10 

� IMAC; 
� Intel Core I5 - 2.9 GHZ; 
� 8GHZ DDR3 1600MHz; 
� 1T HD; 
� Monitores de 21; 

Fonte: Núcleo de Gestão de salas, 2014, FGV. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A Comissão Própria de Avaliação da FGV/EBAPE acredita na construção de uma instituição 

democrática, onde todos os segmentos têm o poder de gerar subsídios para a melhoria e aperfeiçoamento 

dos processos, e consequente desenvolvimento e crescimento da Escola. Por meio dos resultados das 

avaliações é possível planejar e criar estratégias futuras de modo a reforçar a prática de uma gestão 

democrática.  

A Comissão Própria de Avaliação conclui que a FGV/EBAPE se adequa às normas e 

procedimentos legais para atender ao processo de formação de seus estudantes contribuindo para a 

formação de líderes críticos e éticos que contribuam para o desenvolvimento do Brasil. Os processos 

acadêmicos, pedagógicos, normativos e gerenciais da FGV/EBAPE encontram-se permanentemente em 

transformação em todos os seus níveis, estratégicos, táticos e operacionais, assim como sua organização 

acadêmica. A CPA contribui de maneira efetiva para que todos os processos da Escola ocorram de forma 

clara e eficiente. 

 Deste modo, a CPA percebe que a FGV/EBAPE vem trabalhando no sentido de aprimorar seus 

processos de avaliação e planejamento, visando a organização e facilitação dos processos internos e 

externos, empregando clareza e transparência na divulgação das informações, junto à sua comunidade e 

aos órgãos reguladores. 

Os resultados contidos neste Relatório são divulgados à comunidade acadêmica por meio de 

banners posicionados nos corredores da Escola, e através do site. A Comissão encontra-se à disposição 

para todo e qualquer indivíduo que, de alguma forma, queira expressar seu posicionamento quanto ao 

feedback dos resultados, como também aos que desejarem contribuir de forma relevante para a o alcance 

da excelência educacional da instituição. 
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