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Diretor: Prof. Dr. Flávio Carvalho de Vasconcelos  
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DIMENSÃO I – A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

Missão 

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 excelência no campo da administração para o desenvolvimento do Brasil.”.  

 

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. O curso presencial 

de Administração ficou em primeiro lugar geral no Rio de Janeiro e na 29º posição entre os 7.228 cursos avaliados 

em todo o Brasil. O curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais – eleito o melhor curso do Brasil por 

três anos consecutivos (2009, 2010 e 2011) recebeu conceito 5 no ENADE e ficou na 12º posição no Rio de 

Janeiro entre os 409 programas avaliados no estado. 

De acordo com o MEC, apenas 5,4% dos cursos no Brasil obtiveram nota máxima.  

                          

                                                                 Fonte: FGV/EBAPE, 2013 

 

O curso de Graduação em Administração presencial foi também classificado como 5 estrelas pelo Guia do 

Estudante. O curso é considerado referência em ensino de qualidade, formando profissionais para atuação em 

instituições públicas e privadas nas áreas de Finanças, Marketing, Gestão da Tecnologia e Gestão de Pessoas. A 

publicação Guia do Estudante, da Editora Abril avalia os cursos de graduação das melhores instituições de ensino 

superior brasileiras há mais de 20 anos.  

Tanto o Programa presencial como o programa a distancia atingiram plenamente seus objetivos. Com 

relação aos cursos Tecnológicos, objetivando a disseminação do conhecimento e o acesso ao Ensino Superior a 

Escola solicitou credenciamento de novos polos de apoio presencial: Santo André, na Grande SP: Teresina, 

Goiânia, Foz do Iguaçu, São Luiz e Porto Alegre.  

 A Escola recebeu 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, Este credenciamento representa importante reconhecimento internacional da qualidade 

da Escola. No mundo são certificados apenas 147(cento e quarenta e sete) escolas com esse selo, no Brasil, 

apenas 4 (quatro) e a EBAPE é uma delas. É um selo de qualidade fundamental, principalmente diante da 

http://www.efmd.org/
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comunidade internacional, o que facilita bastante a questão do intercâmbio discente, de recrutamento de 

professores, reforça a reputação e a imagem da EBAPE na comunidade internacional. 

Em 2013, o Departamento de Relações Internacionais (RI) firmou parcerias com as melhores escolas de 

administração e negócios do mundo, o que vem proporcionar aos alunos e parceiros, troca de experiência 

alinhada às perspectivas profissionais de um mercado cada vez mais globalizado. A ideia é promover a 

internacionalização entre os alunos, criar oportunidades de intercâmbio de docentes e aumentar o trabalho de 

colaboração com instituições de ensino estrangeiras. Em 2013 a Escola contou com 17 (dezessete) professores 

visitantes. Foram firmadas novas parcerias: a Purdue University, a Católica Lisbon School of Business and 

Economics, a University of Cape Town, a University of South Carolina e a CEU Business School. O quadro 

completo de todas as Instituições Conveniadas encontra-se divulgado no site da Escola. 

Além disso, a Escola recebeu a visita de estudantes de intercâmbio de várias nacionalidades.com 

destaque para os programas de Mestrado como o  CIM - Corporate International Master´s, programa de 

mestrado internacional da FGV/EBAPE, em parceria com a ESADE Business School e a Georgetown University - 

McDonough School of Business, o participante que concluir o programa terá três diplomas de mestrado fornecidos 

pelas instituições parceiras: Mestrado Executivo em Gestão Empresarial, pela EBAPE/FGV; Corporate Master of 

Business Administration, pela ESADE Business School; e Master’s in International Business, pela McDonough 

School of Business da Georgetown University, IMM - International Masters of Management, um dos mais 

importantes e exclusivos programas de mestrado executivo do mundo que proporciona aos alunos uma visão 

global do mercado no ambiente de negócios, o curso reúne sete das principais escolas de negócios da atualidade, 

localizadas em diferentes países, o que acentua a troca de experiências e uma visão mais ampla do cenário 

político e econômico e o IMPM - International Masters Program in Practicing Management, programa de 

mestrado reconhecido mundialmente, com 15 anos de existência, focado na prática da gestão e embasado em 

uma perspectiva acadêmica pluriversal, O programa tem cinco módulos de 10 dias no Reino Unido (Lancaster 

University), Canadá (McGill University), Índia (Indian Institute of Management – IIM), China (Renmin University) e 

Brasil (EBAPE/FGV). 

Faz-se importante salientar, a ampliação dos recursos de informação de conhecimento principalmente a 

disposição dos alunos e professores.  Após grande sucesso e demanda dos professores para utilização dos cases 

e demais materiais disponibilizados pela HBP – Harvard Business Publishing, a EBAPE em janeiro de 2013 firmou 

convênio com a referida instituição, permitindo acesso ilimitado a todo o corpo docente e discente da escola, 

enriquecendo as atividades didático-pedagógicas com conteúdos avançados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

http://www.fgv.br/ebape/cim
http://www.esade.edu/web/eng
http://www.georgetown.edu/
http://msb.georgetown.edu/
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Quadro de metas propostas na Dimensão I. 

DIMENSÃO DESAFIOS EM 2013 
SITUAÇÃO EM 

31/12/2013 
REALIZAÇÃO EM 2013 

Dimensão 1: A missão e o 
plano de desenvolvimento 
institucional 

Submissão a EFMD do processo 
de acreditação EQUIS da Escola e 
recebimento da comissão de 
avaliação. 

Cumprido 

Submissão do relatório (Self 
Assessment Report) à EFMD;                                                 
Visita "in situ" da Comissão de 
Acreditação para 
Credenciamento EQUIS da 
EFMD (European Foundation for 
Management Development), 
órgão internacional que avalia 
instituições de ensino de 
administração. 

Início de processo de submissão 
ao AACSB. 

Cumprido 
Reuniões com a Diretoria da 
AACSB; Elaboração do Relatório 
de Autoavaliação. 

Integração acadêmica e 
administrativa dos cursos de 
graduação tecnológica. 

Cumprido 

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

Aprovação do Código de Ética da 
Graduação. 

Em andamento 
Código de Ética da graduação 
não foi aprovado.  

Expansão de novos polos e cursos 
de Graduação Tecnológica – EaD. 

Em andamento 

Em Tramitação junto ao MEC - 
Pedido de Credenciamento de 6 
novos polos(Goiânia, São Luiz, 
Porto Alegre, Santo André, 
Teresina e Foz do Iguaçu)  em 
adição aos 6 já 
existentes(Curitiba, São Paulo:9 
de julho e Paulista, Brasília, 
Manaus e Botafogo.  
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DIMENSÃO II – A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A EXTENSÃO E AS 

RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO, INCLUIDOS OS PROCEDIMENTOS PARA ESTÍMULO 

À PRODUÇÃO ACADÊMICA, AS BOLSAS DE E PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS LOCALIDADES. 

 

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. 

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 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 
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 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.  

 

Em novembro de 2013, a FGV/EBAPE lançou o Center for Behavioral Research (CBR), Centro de 

Pesquisas que tem o objetivo de investigar o comportamento e tomada decisão do indivíduo. As pesquisas do 

CBR tem caráter interdisciplinar e buscam fazer a ponte entre, de um lado, a 

academia, e de outro, as empresas, o governo e a sociedade.  O centro conta com a 

participação de pós-graduandos do programa de MSc & PhD da FGV/EBAPE e de 

professores da Fundação Getulio Vargas (FGV) de áreas diversas tais como: 

comportamento de consumidor, comportamento organizacional, ciências cognitivas, 

finanças comportamentais, estatística, matemática aplicada, e ciência política.  

Participantes do lançamento do CBR         

         Fonte FGV/EBAPE, 2013 

 

A EBAPE é uma instituição comprometida com o desenvolvimento social, econômico e territorial; com a 

sustentabilidade e suas diversas facetas; com a ética e com a cidadania, e políticas institucionais 

operacionalizadas com o objetivo de garantir a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão.  

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; 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.  

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.  

 

Foram apresentados durante todo o ano de 2013, 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. 

 

A EBAPE foi responsável pela organização do 48º CLADEA (Consejo 

Latinoamericano de Escuelas de Administración). Com o tema “Passado, 

Presente e Futuro da Educação na América Latina e Pesquisa em Negócios e 

Administração Pública no atual contexto global”. 

O evento, realizado no mês de outubro, no Hotel Windsor Atlântica, Rio de 

Janeiro, contou com a presença de cerca de 600 participantes – entre empresários, representantes de governos e 

de instituições acadêmicas de diversas partes do mundo. O evento foi considerado um sucesso, o que 

proporcionou uma maior visibilidade para a Escola.  

http://ebape.fgv.br/programas/pos/apresentacao
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Quadro de metas propostas na Dimensão II. 

DIMENSÃO DESAFIOS EM 2013 
SITUAÇÃO EM 

31/12/2013 
REALIZAÇÃO EM 2013 

Dimensão 2: A política para 
o ensino, a pesquisa, a pós-
graduação, a extensão e as 
respectivas normas de 
operacionalização, 
incluídos os procedimentos 
para estímulo à produção 
acadêmica, às bolsas de 
pesquisa, de monitoria e 
demais modalidades 

Aprovação final do regulamento de 
bolsas para graduação. 

Cumprido 

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

Proposta à congregação do novo 
Projeto Pedagógico da graduação 
presencial em Administração. 

Cumprido 

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

Propor novo PPC de graduação 
Tecnológica. 

Em andamento Em elaboração. 

Implantação do centro de estudos 
de liderança organizacional – 
CEALO. 

Cumprido 
Conclusão do primeiro estudo 
sobre a Agenda do CEO 
Brasileiro. 

Implantação de um programa 
internacional (IPB) com foco em 
gestão e base no contexto 
brasileiro. 

Cumprido 
Programa Implantado, com 
avaliação muito positiva da parte 
dos estudantes. 

Aperfeiçoamento e incentivo dos 
intercâmbios internacionais do 
corpo discente com maior oferta 
de disciplinas em inglês. 

Superada 

"Continuidade Intercâmbio 
discente graduação:  
Alunos da EBAPE em 
Universidades estrangeiras: 20 
Alunos recebidos: 70" 
Disciplinas ofertadas em inglês:  
Graduação: 06 
Pós-graduação: 33 
Continuidade Módulos 
Internacionais: 
- Doing Business in Brazil com a 
Wharton School of Business;  
- Doing Business in Brazil com 
Instituto de Empresas, Madrid                                            
Continuidade das alianças 
estabelecidas:                                                                            
-IMPM- International Masters for 
Practitioner Managers (parceria 
com a Universidade de 
Lancaster, Mc Gill, Remnin 
University, IIMB e EBAPE- FGV).  
- IMM - Global MBA em parceria 
com as universidades de Purdue, 
Tilburg, Central European, Tianjin 
University e EBAPE-FGV.                                                                          

Continuidade das visitas de 
professores de Universidade do 
exterior;  

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

Implantação do módulo 
internacional do Mestrado 
Executivo em Gestão Empresarial 
- MEX, com a realização 1º 
programa com o Instituto de 
Empresas - IEE; 

Cumprido 

Realização do Programa "Doing 
Business in Spain" - em Madrid, 
com a participação de 23 alunos 
do MEX. E, 14 alunos do curso 
Master in International 
Management - IE Business 
School participaram pelo 
segundo ano consecutivo, do 
"Doing Business in Brazil". 
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Revisão e padronização dos 
regulamentos dos Programas de 
Pós Graduação Stricto Sensu com 
base nas orientações da CAPES. 

Superado 
Regulamentos revisados, 
padronizados e implementados 
em 2013. 

Revisão e padronização dos 
regulamentos dos cursos de 
graduação 
(bacharelado/presencial e 
tecnólogo/EAD) com base nas 
orientações do MEC. 

Em andamento 
Em sintonia com as definições da 
Pró-reitoria e novo projeto 
pedagógico do curso. 

Revisão e atualização do manual 
do aluno da graduação presencial. 

Cumprido 
Manual revisado e disponibilizado 
aos alunos. 

Elaboração e Execução do 
programa de integração entre a 
Pós Graduação e a Graduação. 

Cumprido 

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

Realização de eventos acadêmicos 
que promovam a Escola no cenário 
internacional. 

Cumprido  

Realização da 48ª Assembleia 
Anual do Conselho Latino 
Americano das Escolas de 
Administração – CLADEA. 

 

Reformulação na metodologia ou 
controle de monografia e 
atividades complementares da 
graduação. 

Em andamento Em elaboração.  

Continuidade da edição de 
material didático da série FGV-
Management para os cursos de 
MBA com a publicação de 10 
títulos. 

Cumprido 
Venda de 21.896 exemplares em 
2013. 

Restruturação e execução do novo 
sistema de Governança do 
Caderno EBAPE. 

Cumprido  

Realização da reestruturação do 
novo Sistema de Governança do 
Cadernos EBAPE, atual editor 
Prof. Fernando Guilherme 
Tenório.  

 Indexação da RIEL pela EBAPE. Cumprido  
Realizada a transição do 
periódico RIEL da UFMG pela 
EBAPE.  
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DIMENSÃO III – A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, CONSIDERADA ESPECIALMENTE NO 

QUE CONCERNE A SUA CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO À INCLUSÃO SOCIAL, AO DESENVOLVIMENTO 

ECONOMICO E SOCIAL, À DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA CULTURAL, DA PRODUÇÃO 

ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL. 

 

A Escola comprometida com sua responsabilidade social desenvolve o Programa de Estudos em Gestão 

Social (PEGS) desde 1990. Este Programa desenvolve atividades de extensão universitária em parceria com a 

Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, por meio da realização dos cursos “Gestão de Projetos Comunitários” 

e, mais recentemente, “Formação Política e Cidadania: os Conselhos Municipais como Referência”. Ambos os 

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

representantes de diferentes comunidades da Região Metropolitana do RJ.  

Além de contribuir para a capacitação da população em Gestão Social, o laboratório também 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.  

Os cursos foram ofertados semestralmente com enfoque em Gestão Social desenvolvidos durante o ano 

de 2013, pelo PEGS em parceria com a Cáritas Arquidiocesana do RJ, são eles: Gestão de Projetos 

Comunitários, Formação Política e Cidadania: os Conselhos Municipais como Referência e Gestão Comunitária 

com ênfase em Sustentabilidade Ambiental, além de curso Básico de Informática.  

Além disso, 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.  

Os alunos da Escola envolvem-se com os projetos de responsabilidade social desenvolvidos pela Escola. 

Os líderes estudantis do Time Enactus criam e implementam projetos de capacitação da região e ao redor do 

mundo. A experiência contribui para que os alunos desenvolvam talento e perspectiva, essenciais para a liderança 

em um mundo cada vez mais complexo e desafiador.  No Brasil, existem atualmente 29 times Enactus, presentes 

em diversas universidades, com mais de 800 estudantes. Eles utilizam o ponto de vista da geração de renda e da 

proteção do meio ambiente, de maneira a tornar o mundo melhor e mais sustentável, utilizando os conceitos de 

negócios, favorecendo a aplicação dos conhecimentos adquiridos em sala de aula. Além de, aproximar os jovens 

talentos universitários  das organizações/empresas que os apoiam como, por exemplo, KPMG, Wal-Mart, Unilever, 

Cargill, promovendo ainda oportunidades de carreira e de relacionamento. Atualmente, o Time Enactus da FGV é 

composto por 11 alunos de graduação das Escolas de Administração, Economia, Matemática e Direito do Rio de 

Janeiro. Em fevereiro foi realizado o Projeto de Reciclagem no Andaraí com o objetivo de possibilitar que o lixo 

gerado pela comunidade, que não tem o escoamento necessário por falta de infraestrutura local e subsídios 

governamentais, possa ter um destino sustentável. Assim, espera-se que a renda advinda do lixo retorne para a 

comunidade, agregando valor pelo aspecto econômico e social.  

É importante também ressaltar o trabalho desenvolvido durante o ano pelo Diretório Acadêmico do Curso 

de Graduação em Administração da FGV/EBAPE que promoveu vários eventos de interesse da comunidade 
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acadêmica e da comunidade em geral, como a campanha de Doação de Sangue, que este ano foi realizado em 

março. 

Além disso, a Escola apoia o Programa de Estudos da Esfera Pública - PEEP, coordenado pela professora 

da FGV/EBAPE, Sonia Fleury, que busca identificar as transformações nas relações entre Estado e Sociedade 

que fundam novas práticas orientadas à governabilidade democrática, por meio da institucionalização de espaços 

públicos que garantam a participação cidadã, plural e deliberativa, além de desenvolver atividades de 

documentários e vídeos para apoio didático e registro de experiências inovadoras. 

Nos últimos três anos a principal linha de trabalho de pesquisa desenvolvida com financiamento do CNPq 

e Propesquisa, dedicou-se à análise do processo de pacificação em algumas favelas do Rio de Janeiro. A 

avaliação desta política pública é realizada tomando em conta tanto a sua eficácia e efetividade quanto a 

percepção dos moradores sobre seus impactos na sociabilidade local. Para dar voz aos moradores de favelas 

pacificadas e não pacificadas foi realizado o seminário FAVELA É CIDADE, que em 2013 foi transformado em 

vídeo acessível em http://www.youtube.com/watch?v=uKYULpmrRaI 

 Foram produzidos seis capítulos tratando dos temas da Cidadania, Estado, Mercado e Sociedade, Direito 

à Moradia, Controle Social, Juventude, Participação e Resistência. Este material pode ser utilizado em atividades 

políticas dos moradores e em atividades acadêmicas, podendo ser acessado em peep.ebape.fgv.br 

 

Quadro de metas propostas na Dimensão III. 

DIMENSÃO DESAFIOS EM 2013 
SITUAÇÃO EM 

31/12/2013 
REALIZAÇÃO EM 2013 

Dimensão 3: A 
responsabilidade social da 
instituição, no que 
concerne a contribuição em 
relação à inclusão social, 
ao desenvolvimento 
econômico e social, à 
defesa do meio ambiente, 
da memória cultural, da 
produção artística e do 
patrimônio cultural 
  
  
  
 

Programa de Bolsa Demanda 
Social. 

Cumprido  
Programa implantado com a 
concessão de 1 bolsa de 
estudos. 

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

Em andamento 
Um aluno contemplado com uma 
bolsa de estudos. 

Continuidade do projeto CARITAS. Cumprido 

Oferta de cursos em 2013: 
Gestão Comunitária com ênfase 
em Sustentabilidade Ambiental; 
Formação Politica e Cidadania: 
os Conselhos Municipais como 
Referenciais. 

Continuidade do projeto Cidadania 
e Discriminação como Critérios de 
Analise de Politicas Publicas. 

Cumprido 

Programa de Estudos de Esfera 
Pública - PeeP - Coordenado 
pela Prof.ª Sonia Fleury projeto 
que busca identificar as 
transformações nas relações 
entre Estado e Sociedade que 
fundam novas práticas orientadas 
à governabilidade democrática, 
por meio da institucionalização de 
espaços públicos que garantam a 
participação cidadã, plural e 
deliberativa, além de desenvolver 
atividades de documentários e 
vídeos para apoio didático e 
registro de experiências 
inovadoras. 

http://ebape.fgv.br/corpo-docente/sonia-fleury
http://ebape.fgv.br/corpo-docente/sonia-fleury
http://www.youtube.com/watch?v=uKYULpmrRaI
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DIMENSÃO IV – 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.  

Este ano, a newsletter institucional da FGV ganhou um novo layout, com 

design responsivo e novas funcionalidades. As notícias e eventos favoritos podem 

ser acessados e compartilhados também pelo seu smartphone, tablete ou desktop 

em suas redes sociais. As mudanças são também implementadas para a FGV 

News – versão diária da FGV Notícias em inglês. Além disso, foi lançada a EBAPE 

Digital, notícias e informações atuais, com uma abordagem clara e visualmente 

atraente, que são divulgadas semanalmente. A primeira edição foi divulgada em 

maio. 

 

 

 

 Ao longo do ano realizada-se o Projeto EBAPE na Escola, com o objetivo de divulgar a profissão de 

administrador nas escolas de ensino médio e promover maior divulgação nacional dos programas ofertados.  

 

 

O DIA FGV 

Tendo seu início de projeto há 5 (cinco) anos, o DIA FGV, é uma atividade que tem como objetivo receber 

vestibulandos das escolas do Rio de Janeiro para conhecerem a Fundação Getulio Vargas, sua trajetória e 

importância na história do país, sua infraestrutura e corpo docente, bem como, os cursos de graduação. Em maio 

de 2013, a Escola recebeu 120 alunos dos colégios CAP – UERJ, Santa Rosa de Lima, Saint Jonh, Anglo 

Americano e Santo Agostinho – Leblon, que assistiram a palestras sobre as Escolas de Economia, Administração, 

Ciências Sociais, Direito e Ciências Sociais. As palestras são proferidas pelos Diretores, Coordenadores ou 

Professores das Escolas da FGV com a duração de aproximadamente 1h30min e, são apresentadas as disciplinas 

oferecidas pelos cursos e as possiblidades de colocação profissional no mercado de trabalho através da carreira 

escolhida, tudo de forma dinâmica e interativa. Em agosto de 2013, foi a vez também do colégio Notre Dame 

Recreio. 
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Alunos visitantes 

Fonte: Site FGV/EBAPE 

 
 

 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 e possibilita que os jovens sejam ambientados na 

vivência cotidiana do curso superior, buscando esclarecer as possíveis dúvidas e incertezas sobre as carreiras. 

 O superintendente de Comunicação e Marketing da FGV, Prof. Marcos Facó, ressaltou a importância dessa 

fase de expectativas geradas já no terceiro ano, como a preparação para o vestibular e a escolha da profissão 

Com relação a Ouvidoria Acadêmica,  o Relatório consolidado formulado com base nas demandas recebidas 

visa agir como agente indicador às Escolas e ao Instituto de Desenvolvimento Educacional, buscando o 

permanente aprimoramento dos processos internos, quando necessário, e para sugestão de melhorias, sempre no 

sentido da melhoria da qualidade do atendimento e dos serviços prestados aos alunos, professores e funcionários.            

 

Em 2013, o relatório consolidado de atendimentos apresentou a seguinte representatividade, em um total de 

155 atendimentos: 

 
Representatividade de acessos à Ouvidoria da EBAPE em 2013 (%): 

 
        Obs.: A Ouvidoria Acadêmica da FGV/EBAPE também presta atendimento, ao público 

externo, o qual tem a denominação de “outros” para fins de consolidação de dados.  
 

 

Quadro de metas propostas na Dimensão IV. 

DIMENSÃO DESAFIOS EM 2013 
SITUAÇÃO EM 

31/12/2013 
REALIZAÇÃO EM 2013 

Dimensão 4:  A 
Comunicação com a 
Sociedade  

Continuidade do Projeto EBAPE 
na Escola. 

Cumprido 
Realização de visita a 8 (oito) 
escolas. 

9% 

88% 

3% 

Alunos Graduação Presencial

Alunos Graduação Tecnológica

Outros

Atendimentos 
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DIMENSÃO V – POLÍTICAS DE PESSOAL, CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO 

 

A FGV conta, em sua política de gestão de pessoal, 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, dotando-a, 

ao mesmo tempo, de um indispensável instrumento de gestão de pessoas, permitindo-lhe atrair, desenvolver, 

remunerar e manter pessoas altamente qualificadas em seu quadro funcional. 

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 Escola em 2013, contou com o Corpo Docente composto por: 

Titulação Corpo Docente 
 

 

TITULAÇÂO DOCENTE 

2012 2013 

 

QUANTITATIVO 

 

% 

 

QUANTITATIVO 

 

% 

DOUTORES 49 78% 51 77% 

MESTRES 13 21% 15 23% 

ESPECIALISTAS 1 1% 0 0 

TOTAL 63 100% 66 100% 

    Fonte: Dados Internos da Escola, dez 2013.  Controladoria, dez, 2013.  Obs. Não inclusos professores-tutores. 

 

Tendo com objetivo a qualificação de seus docentes, a Escola oferece disponibiliza incentivos para 

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. 

Além disso, a Diretoria de Gestão Acadêmica do Instituto de 

Desenvolvimento Educacional - IDE oferece o Programa de 

Aperfeiçoamento de Docentes – PAD. Em março, foi inaugurada a iniciativa 

“PAD Para Você”, uma série de oficinas do Programa de Aperfeiçoamento 

de Docentes com foco em temas e públicos específicos. A primeira edição, intitulada “PAD Para Você – 

Especial Mês da Mulher” nasceu da vontade de homenagear e valorizar as professoras da FGV.  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.  Com a 
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finalidade de aprimorar a qualificação dos seus colaboradores, visando o aumento da qualidade e 

produtividade dos serviços prestados, 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.  

A instituição incentiva a participação de funcionários em congressos, seminários ou outras atividades 

ligadas às funções de apoio técnico, administrativo e operacional, realizadas na Escola, ou fora dela.  

Relação de Cursos e Eventos visando Qualificação aos Funcionários 
Nome do Curso CH / LOCALIDADE 

Controle e Registro Acadêmico - CONSAE 21H/ RJ 

Avaliação Institucional – CARTA CONSULTA 65H/Online 

CENSO da Educação Superior 8H/SP 

Congresso Brasileiro da Educação Superior/ ABMES 21H/PR 

Encontro Nacional de Dirigentes de Graduação da Educação das IES Particulares 16H/MG 

Seminários Regionais sobre Autoavaliação Institucional e Comissões Próprias de 
Avaliação – CPA 

8H/BH 

Seminários Regionais sobre Autoavaliação Institucional e Comissões Próprias de 
Avaliação – CPA 

8H/SP 

Encontro da Associação Nacional de Graduação em Administração - ENANGRAD 18H/SC 

Curso Novas Normas para Processos Regulatórios – ILAPE 8h/RJ 

Treinamento de Procurador Institucional – Workshop - ABMES 4H/Online 

Seminário - Processo Regulatório – ABMES 4H/Online 

Seminário - Instrumento de Avaliação Institucional – ABMES 4H/Online 

Seminário – CENSO e ENADE; o que dizem os “Sinaes”? – ABMES 4H/ Online 

              Fonte: Setor de Regulação e Avaliação, 2013 

 
A formação e a capacitação dos colaboradores da EBAPE no ano de 2013 estão descritas nos quadros a 

seguir: 
Formação dos Colaboradores 

FORMAÇÃO 
QUANTITATIVO 

2012 

 
QUANTITATIVO 

2013 

Ensino Médio incompleto 0 2 

Ensino Médio 5 5 

Graduação Incompleta 5 7 

Graduação 7 8 

Em Especialização 7 6 

Especialização 10 10 

Mestre 4 5 

TOTAL 35 43 

        Fonte: Controladoria da FGV/EBAPE, dez 2013 

Capacitação de colaboradores 

CONTEMPLADOS FGV/EBAPE - 1º E 2ºSEMESTRES/2013 

Nome do Funcionário Nome do Curso Modalidade do Curso na FGV 

 Samantha Alper Kramer 
 (Relações Internacionais) 

Marketing Interativo CADEMP 

Gestão de Estoque CADEMP 

Simone de Sena Silva  
(Controladoria) 

Administração de Empresas MBA (lato Sensu) 

Carla Savelli (Controladoria) 
Gestão Financeira, 
Controladoria e Auditoria 

MBA (lato Sensu) 

Fonte: DREH FGV, 2013 
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Quadro de metas propostas na Dimensão V. 

DIMENSÃO DESAFIOS EM 2013 
SITUAÇÃO EM 

31/12/2013 
REALIZAÇÃO EM 2013 

Dimensão 5: Políticas de 
pessoal, de carreiras do 
corpo docente e corpo 
técnico-administrativo, seu 
aperfeiçoamento, 
desenvolvimento 
profissional e suas 
condições de trabalho 
  
  
  

Contratação de novos docentes 
doutores com experiência 
internacional. 

Cumprido 
Foram contratados 3 novos 
professores doutores no ano de 
2013. 

Reorganização do NDP dos 
Programas de Mestrados 
Profissionais (MEX e MAP). 

Superado 
Reorganização implementada e 
criação de um núcleo 
profissional. 

Contratação de professores em 
tempo integral como parte de 
estágio docente dos alunos do 
programa de doutorado. 

Cumprido 

Realizada contratação de 
professores em tempo integral 
como parte do estágio docente 
dos alunos do programa de 
doutorado. 

Readequação das equipes de 
Comunicação e Regulação da 
Escola. 

Superado 

Reestruturação e contratação de 
novos funcionários para as 
equipes de Comunicação e 
Regulação da Escola. 

Convite aos elegíveis do conselho 
consultivo. 

Suspenso - Sine die   
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DIMENSÃO VI – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

A estrutura organizacional da FGV/EBAPE é composta por órgãos deliberativos e órgãos executivos em 

dois níveis hierárquicos: administração superior e administração básica. São órgãos da administração superior: 

I – Congregação; 

II – Diretoria; 

III – Conselho Consultivo; 

IV – Conselho Técnico–Acadêmico. 

São órgãos da administração básica: 

I – Colegiado do Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa; 

II – Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa – CFAP; 

III – Colegiado do Centro de Graduação; 

IV – Centro de Graduação – CEGRAD; 

 

São órgãos de apoio: Secretaria, Biblioteca, Controladoria, Ouvidoria,  Núcleo de Apoio Pedagógico ao 

Ensino de Graduação, Setor de Regulação e Avaliação e demais serviços. A Comissão Própria de Avaliação – 

CPA é um órgão de assessoramento, responsável pela condução do processo de autoavaliação institucional, 

conforme a legislação vigente.  

 

A Congregação é o órgão normativo, consultivo e deliberativo superior da Escola em matéria didático–

pedagógica, sendo constituída: 

I – pelo Diretor, seu Presidente; 

II – pelo Vice–Diretor; 

III – pelo Chefe e Chefe Adjunto do Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa; 

IV – pelo Chefe e Chefe Adjunto do Centro de Graduação; 

V – pelos professores titulares, professores adjuntos e professores assistentes em regime de tempo 

integral, em efetivo exercício na Escola; 

VI – por 1 (um) representante dos professores Extra–Carreira, eleito por seus pares; 

VII – por 2 (dois) representantes do corpo discente, sendo 1 (um) do programa de pós–graduação e 1 (um) 

da graduação, eleitos por seus pares; 

VIII – por 1 (um) representante do corpo técnico–administrativo da Escola eleito por seus pares; 

IX – por 1 (um) representante da Fundação Getulio Vargas, indicado pela Presidência da FGV. 

O Diretor da Escola é designado pelo Presidente da FGV, conforme definido em seu Estatuto. Será de 3 

(três) anos o mandato do Diretor, permitida a recondução. 

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 FGV/EBAPE. 

O Conselho Técnico–Acadêmico é a primeira instância decisória interna em assuntos de ensino, pesquisa 

e extensão. 

Centro é a unidade básica de estrutura da Escola. São Centros da FGV/EBAPE: 

I – Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa; 

II – Centro de Graduação. 



18 
 

Cada Centro será chefiado por um docente escolhido pelo Diretor, dentre professores de tempo integral, 

em efetivo exercício na Escola, para mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução. 

O Colegiado do Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa é constituído por todos os pesquisadores e 

professores de carreira, com titulação de mestrado ou doutorado, que atuam nos programas de pós-graduação da 

Escola e por 1 (um) representante do corpo discente dos cursos de pós-graduação stricto sensu. 

O Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa – CFAP é o órgão de administração, coordenação e 

fiscalização executiva das atividades de formação acadêmica em cursos de pós–graduação stricto sensu e da 

pesquisa na EBAPE. 

O Colegiado do Centro de Graduação, constituído por todos os professores que ministrem disciplinas do 

currículo do curso de graduação e por 1 (um) representante do corpo discente. 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE é um órgão consultivo composto pelo Chefe do Centro de 

Graduação e por, pelo menos, 5 (cinco) docentes do curso que tenham comprovada experiência, titulação e 

qualificação, contratados em regime de trabalho que assegure, preferencialmente, dedicação plena ao curso. 

O NDE é responsável pela formulação, implementação, atualização e consolidação do projeto pedagógico 

do curso de graduação.  O funcionamento do NDE é disciplinado por regulamento próprio. 

À Secretaria de Registro Acadêmico, órgão da FGV, compete organizar, controlar e supervisionar todas as 

atividades relativas ao controle acadêmico, comunicação e arquivo.  

A FGV dispõe de uma biblioteca especializada para uso do corpo docente e discente e da comunidade da 

região, sob a responsabilidade de profissional legalmente habilitado.  

Compete À Controladoria da FGV/EBAPE: 

I – Apoiar a Direção na proposta orçamentária, zelando pelo controle da sua execução. 

As funções da ouvidoria da FGV/EBAPE serão realizadas pela Ouvidoria Acadêmicas vinculadas a Pró-

reitora.   

A Ouvidoria da FGV atua com autonomia e absoluta imparcialidade, vinculada diretamente à direção da 

instituição, com o objetivo de zelar pelos princípios da legalidade, moralidade e eficiência administrativa, 

resguardando o sigilo das informações. 

O Núcleo de Apoio Pedagógico ao Ensino de Graduação é órgão da FGV mediador das situações 

relacionadas ao processo de ensino–aprendizagem docente e discente, cujo funcionamento é disciplinado por 

regulamento próprio. 

O Setor de Regulação e Avaliação Institucional é órgão de apoio da FGV/EBAPE e tem por finalidade 

cumprir e fazer cumprir a legislação do ensino superior interagindo com órgãos reguladores e atendendo às 

demandas e solicitação pertinentes. 

A Mantenedora, FGV, é responsável perante as autoridades públicas e o público em geral pela 

FGV/EBAPE, incumbindo–lhe tomar as medidas necessárias para o bom funcionamento da Escola, mas 

garantindo a liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos 

deliberativos, executivos e colegiados.  

a) 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 
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custeio para cumprir seu plano estratégico. 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 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.  

 

Quadro de metas propostas na Dimensão VI. 

DIMENSÃO DESAFIOS EM 2013 
SITUAÇÃO EM 

31/12/2013 
REALIZAÇÃO EM 2013 

Dimensão 6: Organização e 
gestão da instituição, 
especialmente o 
funcionamento e 
representatividade dos 
colegiados, sua 
independência e autonomia 
na relação com a 
Mantenedora, e a 
participação dos 
segmentos da comunidade 
universitária nos processos 
decisórios 

Implantação dos novos processos 
organizacionais resultante do 
estudo realizado. 

Em andamento 
Iniciado o mapeamento de fluxo 
de processos acadêmicos e suas 
interfaces com a secretaria. 

Sistematização dos critérios de 
pontuação dos trabalhos técnicos 
do corpo docente dos mestrados. 

Cumprido 
Proposta uma primeira 
abordagem para avaliação da 
produção técnica. 

Contratação de professor 
orientador para Empresa Junior. 

Cumprido Contratado o professor. 

Reorganização das atividades 
tecnológicas com a integralização 
das atividades acadêmicas da 
EBAPE. 

Cumprido 
Integralização das atividades 
acadêmicas e administrativas do 
setor Tecnológico com a EBAPE. 
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DIMENSÃO VII - INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

A Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas - EBAPE está situada na Praia de Botafogo, 

na Zona Sul no Rio de Janeiro. O prédio da Escola, inaugurado em 20 de dezembro de 1968, foi planejado pelo 

arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, considerado um dos nomes mais influentes na arquitetura moderna nacional 

e internacional. 

A Fundação Getulio Vargas realizou no dia 16 de dezembro, a cerimônia de inauguração da Torre Oscar 

Niemeyer – edifício que faz parte do seu complexo cultural e educacional. Projetado por Oscar Niemeyer ainda na 

década de 1950, o complexo da FGV está completo quase 60 anos depois, e o Rio ganha mais uma obra do 

“mestre das curvas”.  O projeto inicial foi atualizado junto ao próprio Niemeyer para atender às novas 

necessidades da Fundação e conta, além da sede (inaugurada em 1968), com um novo edifício de 19 andares e 

dois subsolos de garagem –  batizado Torre Oscar Niemeyer em sua homenagem – uma esplanada e um centro 

cultural. A torre abrigará escritórios de grandes empresas e o centro cultural terá uma biblioteca física e virtual, 

área de estudos, auditório e um espaço para exposições de arte. 

A cerimônia de inauguração das novas instalações da FGV foi também uma homenagem ao arquiteto 

Oscar Niemeyer, que completaria neste dia o seu 106 º aniversário, e contou com a presença de pessoas ilustres, 

além do sobrinho de Oscar e arquiteto responsável pela construção, João Niemeyer e o Presidente da Fundação 

Getúlio Vargas Carlos Ivan Simonsen Leal. O centro cultural será administrado pela Fundação e estará concluído 

no primeiro semestre de 2014. 

As instalações são adequadas para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas. As salas de 

aula, as instalações administrativas para docentes e coordenações de cursos são bem dimensionadas, dotadas de 

isolamento acústico, iluminação, climatização, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as 

condições necessárias para o exercício dessa atividade.  

Há infraestrutura de alimentação e serviços, assim como áreas de convivência e infraestrutura para o 

desenvolvimento de atividades de recreação e culturais.  

Os auditórios estão equipados com mobiliário e aparelhagem específica.  

A Biblioteca possui regulamento e regimento próprios, bem como normas para utilização de seu espaço e 

serviços, tudo disponível em seu site: http://bibliotecadigital.fgv.br/site/bmhs/normas. 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. 

Além de oferecer um Ambiente de Acessibilidade e Tecnologia  Assistiva  – uma iniciativa de  compromisso 

social,  solidariedade  e especialmente  de  cidadania,  atendendo não somente à Comunidade FGV, mas 

beneficiando os demais segmentos da sociedade, em ambiente de trabalho inclusivo.  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.  Há extintor de incêndio e sinalização bem 

distribuída em ambiente condicionado.  

http://bibliotecadigital.fgv.br/site/bmhs/normas
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A biblioteca disponibiliza os seguintes serviços: consulta local; empréstimo domiciliar; empréstimo entre 

bibliotecas; reserva de material; levantamento bibliográfico; comutação bibliográfica; e orientação quanto à 

normalização bibliográfica (normas Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT). A biblioteca também 

oferece serviços de reprografia, visitas orientadas e capacitação de usuários. 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. Funciona, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h15 às 

20h30, e no sábado, somente para usuários internos, no horário das 08h30 às 12h30.  

A FGV/EBAPE  conta com o uso laboratórios de informática, com equipamentos de última geração, à 

disposição de seus alunos e professores. 

 

Descrição dos Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação 

A FGV/EBAPE após grande sucesso e demanda dos professores para utilização de “cases” e demais 

materiais disponibilizados pela HBP, em janeiro de 2013 firmou convênio e traz para a sala de aula em seus 

cursos de graduação e pós- graduação stricto sensu, discussões e debates com materiais da HBP (Harvard 

Business Publishing). Permitindo acesso ilimitado a todo o corpo docente da escola e enriquecendo as atividades 

didático-pedagógicas com conteúdos avançados. Exemplo disso pode ser constatado com o lançamento em julho 

deste ano de vídeos explicativos sobre Gestão da Inovação, do pesquisador e especialista no estudo, Professor 

da EBAPE, Paulo N. Figueiredo pela TV Harvard Business Review Brasil. 

Encontram-se disponíveis nas instalações da EBAPE um total de 132 microcomputadores, distribuídos no 

2º, 4º, 5º e 6º andares, para uso de discentes, docentes e funcionários. 

Em 2012 e 2013 foi implementada uma infraestrutura computacional 100% dedicada à pesquisa, 

denominada “Cloud” Acadêmica da FGV, cujo modelo é de “cloud” privada com equipamentos próprios 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 termos de conectividade, os recursos computacionais da Cloud Acadêmica da FGV estão interligados 

em uma rede apartada, de uso exclusivo pela população da Escola, e que está ligada à Internet por um link de 

comunicação de 40 Mbps, disponível para os alunos e os professores acessarem via Wi-Fi. 

Prossegue em 2013, a equipe constituída desde o ano anterior para dedicar suporte aos ambientes 

tecnológicos da FGV, trabalhando em turnos e com cobertura 24x7, cuidando, dentre outros serviços, da criação 

de contas de rede e acesso via VPN para alunos e professores, monitoramento de sistemas acadêmicos, e apoio 

aos professores e alunos na configuração de softwares utilizados em trabalhos, estudos e pesquisas acadêmicas, 

dentre eles o Stata, SPSS, MATLAB, AtlasTI, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.harvardbusiness.org/
http://www.harvardbusiness.org/
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Quadro de metas propostas na Dimensão VII. 

DIMENSÃO DESAFIOS EM 2013 
SITUAÇÃO EM 

31/12/2013 
REALIZAÇÃO EM 2013 

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

Atualização dos equipamentos 
tecnológicos. 

Cumprido Atualizado ao longo do ano. 

Implantação do laboratório de 
experimentos. 

Cumprido 
Implementado o laboratório de 
experimentos. 

Ampliação de acesso às bases de 
dados Bloomberg e Central de 
Casos da Harvard para 
professores e alunos da escola. 

Superado 

Ampliação e acesso ilimitado 
casos da Harvard para alunos e 
professores promovendo as 
atividades didático-pedagógicas.  
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DIMENSÃO VIII - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO AOS PROCESSOS, 

RESULTADOS E EFICÁCIA DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Relato Institucional 

Síntese Histórica dos Processos de Avaliação da EBAPE  

 

 
 

 

Reconhecimento Cursos de Pós-Graduação 

 

                            Fonte: Ministério da Educação e Cultura – MEC/INEP  

 

  
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 
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Abaixo, quadro com Conceitos atribuídos nos Pareceres dos Avaliadores, quando da visita “in loco” para o 

Reconhecimento dos Cursos Tecnológicos: Tecnologia em Gestão de Turismo, Tecnologia em Gestão Comercial, 

Tecnologia em Gestão Financeira, Tecnologia em Gestão Pública e Tecnologia em Marketing.  

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

CURSOS 

CONCEITO 
DIMENSÃO 1 

ORGANIZAÇÃO 
DIDÁTICO-

PEDAGÓGICA 

CONCEITO DIMENSÃO 2 
CORPO DOCENTE E 

TUTORIAL 

CONCEITO  
DIMENSÃO 3 

INFRAESTRUTURA 

  
CONCEITO 

FINAL 
  

Tecnologia em Gestão de Turismo Código 
da Avaliação: 100602 5 4.3 5 5 

Tecnologia em Gestão Comercial  Código 
da Avaliação: 100601 4.5 4.5 4.9 5 

Tecnologia em Gestão Financeira Código 
da Avaliação: 100603 4.8 4.4 4.8 5 

Tecnologia em Gestão Pública  Código da 
Avaliação: 100604 

4.8 4.5 4.6 5 

Tecnologia em Marketing  
Código da Avaliação: 100605 4.7 4.0 4.6 4 

            * Aguardando a publicação da Portaria de Reconhecimento de Cursos - Fonte: Ministério da Educação e Cultura – MEC/INEP  
 

Trabalho da CPA 2013 

O Projeto de Autoavaliação da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE) foi 

elaborado em cumprimento à Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES), e tem como base as disposições contidas na Portaria MEC nº 2.051, de 09 de 

julho de 2004, nas Diretrizes para a Autoavaliação das Instituições e nas Orientações Gerais para o Roteiro da 

Autoavaliação, ambos editados pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES).  

O processo de Autoavaliação é compreendido pela FGV/EBAPE como um poderoso instrumento de 

gestão, de aperfeiçoamento, fortalecimento, transparência e objetividade. Por meio deste processo, é possível 

identificar os desafios a serem tratados no cotidiano institucional.  

Como instituição que prima pela excelência acadêmica, a FGV/EBAPE compreende que Autoavaliação 

possibilita uma visão integrada das ações desenvolvidas pelos diferentes setores e pessoas; que possibilita 

reflexão e diálogo entre os agentes envolvidos no processo, de forma que as demandas são diagnosticadas, 

identificadas e, encaminhadas aos setores responsáveis para providências e atendidas conforme o planejamento 

institucional.  

O atendimento às demandas, ou seja, o feedback à comunidade acadêmica é realizado a medida que é 

observada a solução e/ou tratamento adequado à situação. Constata-se que esta comunicação permanece em 

constante aperfeiçoamento institucional. 

a) 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. A 

seguir, alguns dos cartazes divulgados.  
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Além disso, a Escola através de seus colegiados dos cursos, que se reúnem duas vezes ao ano, avalia a 

qualidade do desenvolvimento dos programas. 

 

Figura 1 - Avaliação das Disciplinas pelos alunos da Graduação da EBAPE 

 
Fonte: Coordenadoria de Avaliação de Programas Educacionais da FGV/EBAPE, 2013 

 

 

Figura 2 - Avaliação dos Professores pelos alunos da Graduação da EBAPE 

 

Fonte: Coordenadoria de Avaliação de Programas Educacionais da FGV/EBAPE, 2013 
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Figura 3 - Autoavaliação dos alunos do curso de Graduação da EBAPE 

 

          Fonte: Coordenadoria de Avaliação de Programas Educacionais da FGV/EBAPE, 2013 

 

 

Figura 4 - Avaliação das disciplinas pelos alunos do curso de Mestrado Profissional em 
Administração Pública da EBAPE 

 

                           Fonte: Coordenadoria de Avaliação de Programas Educacionais da FGV/EBAPE, 2013 
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Figura 5 - Avaliação dos professores pelos alunos do curso de Mestrado Profissional em 
Administração Pública da EBAPE 

 

      Fonte: Coordenadoria de Avaliação de Programas Educacionais da FGV/EBAPE, 2013 

 

 

Figura 6 - Autoavaliação dos alunos do curso de Mestrado Profissional em Administração   Pública 
da EBAPE 

 

Fonte: Coordenadoria de Avaliação de Programas Educacionais da FGV/EBAPE, 2013 
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Figura 7 - Avaliação das disciplinas pelos alunos do curso de Mestrado Executivo em Gestão 
Empresarial (MEX) da EBAPE 

 

Fonte: Coordenadoria de Avaliação de Programas Educacionais da FGV/EBAPE, 2013 

 

 

Figura 8 - Avaliação dos professores pelos alunos do curso de Mestrado Executivo em Gestão 
Empresarial (MEX) da EBAPE 

 

Fonte: Coordenadoria de Avaliação de Programas Educacionais da FGV/EBAPE, 2013 
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Figura 9 - Autoavaliação dos alunos do curso de Mestrado Executivo em Gestão Empresarial (MEX) da 
EBAPE 

 

Fonte: Coordenadoria de Avaliação de Programas Educacionais da FGV/EBAPE, 2013 

 

 

Figura 10 - Avaliação das disciplinas pelos alunos do curso de Mestrado e Doutorado da EBAPE 

 

Fonte: Coordenadoria de Avaliação de Programas Educacionais da FGV/EBAPE, 2013 
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Figura 11 - Avaliação dos professores pelos alunos de Mestrado e Doutorado da EBAPE 

 

Fonte: Coordenadoria de Avaliação de Programas Educacionais da FGV/EBAPE, 2013 

 

 

 

Figura 12 - Autoavaliação dos alunos do curso de Mestrado e Doutorado da EBAPE 

 

Fonte: Coordenadoria de Avaliação de Programas Educacionais da FGV/EBAPE, 2013 
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Figura 13 - Avaliação das disciplinas pelos alunos da Turma Intensiva X Turma Tradicional do MAP 

 

Fonte: Coordenadoria de Avaliação de Programas Educacionais da FGV/EBAPE, 2013 

 

Figura 14 - Avaliação dos professores pelos alunos da Turma Intensiva X Turma Tradicional do MAP 

 

Fonte: Coordenadoria de Avaliação de Programas Educacionais da FGV/EBAPE, 2013 
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Figura 15 - Autoavaliação dos alunos do curso da turma Intensiva X Turma Tradicional do MAP 

 

Fonte: Coordenadoria de Avaliação de Programas Educacionais da FGV/EBAPE, 2013 

 

Com relação aos cursos Tecnólogos, as avaliações são realizadas pelos alunos em diferentes momentos 

e sob diferentes aspectos. Os diferentes momentos são, principalmente, três: o Encontro Presencial de Abertura, 

que recepciona os ingressantes; o Encontro Presencial de encerramento de um par de disciplinas; o término de 

cada oferta de disciplina no ambiente on-line. A finalidade é observar o nível de satisfação dos alunos, detectando 

os principais pontos que podem ser alvo de melhoria, no que contribuir qualitativamente para a excelência na 

formação dos alunos. Os questionários são objetivos e têm foco nos pontos principais [e tendo em vista os 

referenciais de qualidade do MEC, que norteiam a oferta de cursos na modalidade a distância] – qualidade e 

relevância do conteúdo, pertinência das avaliações, material impresso, recursos tecnológicos, atuação dos 

professores, atendimento [Secretaria, Polo Presencial, Suporte Técnico etc.]. O foco nos pontos principais é 

seguido também pela Associação Brasileira dos Estudantes de Educação a Distância [Abead], em que nosso 

curso tem-se mantido, repetidamente, desde sua primeira avaliação, em primeiro lugar. 

a) Avaliação do Corpo Técnico-Administrativo  

A FGV/EBAPE utiliza-se de pesquisa interna disponibilizada em meio eletrônico no final do ano letivo.  

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

possível também ser um canal para manifestar opiniões, avaliar a eficiência na execução das atividades 

individuais, condição dos equipamentos eletrônicos utilizados, condições de trabalho, entre outros. Com isso, 

contribui-se de maneira eficaz para tomada de decisões que venham colaborar 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 resultou na elaboração de um banner exposto para toda a 

comunidade da EBAPE, a fim de que os envolvidos possam perceber a continuidade do processo avaliativo, uma 

vez que o balanço crítico irá identificar os pontos de dificuldades encontrados e avanços que permitirão o 

planejamento de ações e direcionamento de tarefas, que auxiliam na gestão. 
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A seguir, Resultado da Pesquisa aplicada aos Funcionários Técnico-Administrativos 
(34 respondentes de 42 funcionários =>81% do total) 

 
 
 

 
Fonte: Setor de Regulação e Avaliação, 2013 
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Consolidação da Pesquisa de Funcionários 2013 - EBAPE 

 

 

Analise resultados 

Considerando 34 respondentes de 42 funcionários => adesão de 81%. 

 

Perfil:  

• 76% (26 respondentes) possui nível superior. Destes 4 possuem mestrado. 

Conhecimento de língua Estrangeira: 

• 67% (23 respondentes) - Mais da metade possui conhecimento intermediário da língua Inglesa. 

Função, formação e crescimento profissional: 

• 82% (28 respondentes) destaca a relevância da área de formação no exercício da função e para 

crescimento profissional. 

Relacionamento: 

• 85% (29 respondentes) declara ter bom relacionamento com a direção; 

• Metade dos respondentes reconhece ter bom relacionamento com os funcionários dos demais setores. 

Capacitação: 

• 62% (21 respondentes) - Mais da metade reconhece muito importante as oportunidades de capacitação 

oferecidas pela Escola; 

• 15% (5 respondentes) concorda totalmente com os critérios de seleção utilizados. 

 

Condições de Trabalho 

 

Velocidade da Internet: 

• 41% dos respondentes considera regular a velocidade para o desenvolvimento do setor. 

Equipamento Eletrônico: 

• 56% dos respondentes reconhece como bom os equipamentos eletrônicos do setor. 

Espaço físico: 

• 47% dos respondentes classifica o espaço físico destinado setor como bom. 

Climatização:  

• 20% dos respondentes considera regular a climatização do setor. 

Limpeza:  

• 38% dos respondentes reconhece como boa a limpeza no setor de trabalho. 

Refeitório:  

• 70% dos respondentes classifica como ruim o refeitório.  

CPA 

• 47% (16 respondentes) conhece parcialmente o trabalho desenvolvido pela CPA. 
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b) Processo de autoavaliação da FGV/EBAPE na CPA 

 Por meio de sua Comissão Própria de Avaliação, a FGV/EBAPE, em conformidade com o SINAES, 

garante a participação de representantes da comunidade acadêmica, técnica e administrativa no processo de 

autoavaliação. Conta também com a participação de representantes da sociedade civil organizada, que integram 

também a composição da CPA. A participação destes atores institucionais é verificada em todas as etapas da 

autoavaliação, como já exposto na introdução a este relatório.  

 Em conformidade com a lei dos SINAES - Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior - o processo 

de autoavaliação da FGV/EBAPE é desenvolvido com bases nas dimensões estabelecidas na Lei nº 10.861/2004. 

 

c) Metodologia e Instrumentos da CPA na FGV/EBAPE 

A metodologia e instrumentos de coleta de informações da CPA na FGV/EBAPE já foram descritos na 

introdução desta dimensão. No entanto, aqui ressaltamos que:  

 o processo de autoavaliação se realiza através de discussões, aplicação de questionários de avaliação de 

desempenho e análise posterior destes instrumentos;  

 tem como meta definir os objetivos a serem alcançados, gerando nos membros da comunidade 

comprometimento com o processo de ensino/aprendizagem, e estimular os envolvidos a assumirem 

responsabilidades para a realização do processo de autoavaliação institucional;  

 se destacam como objetivos no processo: estimular reflexão sobre a Escola que desejamos ser, e o que 

de fato realizamos em termos de organização, administração e ações implementadas e sistematizar as 

ações para a construção e aplicação de um modelo de autoavaliação institucional;  

 o conjunto das avaliações resulta na construção de um sistema de informações, com estrutura interativa, 

que auxilia na tomada de decisões, norteadas pelos objetivos estabelecidos pela Escola; e 

 por fim, após a organização e consolidação dos dados, os resultados obtidos são discutidos com a 

comunidade acadêmica, técnica e administrativa por meio da CPA, através de reuniões, documentos 

informativos (impressos e eletrônicos), seminários e outros.  

 

d) Resultados das Avaliações da CPA na FGV/EBAPE 

O conhecimento gerado pelos resultados das avaliações tem uma 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. Os resultados das avaliações permitem a revisão de ações, 

redirecionamento das estratégias de atuação planejamento e gestão institucional. A CPA serve de canal para o 

acompanhamento contínuo do desempenho acadêmico e do processo sistemático de informações à sociedade.  

O relatório gerado pela CPA serve para que a FGV/EBAPE identifique os pontos fortes e os desafios a 

serem enfrentados, envolvendo-se num processo de reflexão sobre as causas das situações positivas e negativas, 

assumindo assim a direção efetiva de sua gestão política, acadêmica e científica.  

Os resultados, portanto, também servem de base para revisar o planejamento da Escola, bem como os 

projetos pedagógicos dos cursos. 
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e) Atuação da CPA - Comissão Própria de Avaliação  

A CPA da FGV/EBAPE contribui para auxiliar a Escola no acompanhamento e desenvolvimento de suas 

ações, estratégias e políticas que promovam o desenvolvimento e manutenção da qualidade. Durante o ano, 

promoveu reuniões com o objetivo de apresentar os resultados alcançados em 2012, e elaborar metas para 2013. 

A seguir registro/fotos das reuniões CPA. 

                                               

Fonte: Dados Internos da Escola, Reunião CPA, 2013 

 

Quadro de metas propostas na Dimensão VIII. 

DIMENSÃO DESAFIOS EM 2013 
SITUAÇÃO EM 

31/12/2013 
REALIZAÇÃO EM 2013 

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

  Superado 

A EBAPE alcançou o conceito 
máximo em todos indicadores de 
qualidade do MEC divulgados em 
2013. No CPC: o curso 
bacharelado em 
Administração/presencial saltou 
de 41º lugar em 2009 para 2º 
lugar do País; e o curso 
Tecnológico em Processos 
Gerenciais conquistou o 1º lugar 
no Brasil entre os cursos 
presenciais e a distância.  No 
IGC, em 2012 a Escola saltou de 
12º para 5º lugar em relação o 
ano anterior. A EBAPE obteve 
conceito 5 na avaliação de 
recredenciamento  (CI). 
Conquistou nota máxima (5) na 
avaliação de reconhecimento de 
4 cursos (CC)de graduação 
tecnológica,  e um o conceito 4 
(CC). 
Na avaliação do triênio 2010-
2012 a EBAPE elevou a nota de 
5 para 6 do programa de 
Doutorado/Mestrado Acadêmico, 
como também elevou a nota de 4 
para 5 do programa de Mestrado 
Executivo em Gestão 
Empresarial (MEX). 

Implantação do centro de 
capacitação docente em 
metodologia do ensino. 

Em andamento 
Definição da estrutura mínima 
para o atendimento das 
necessidades da FGV/RIO. 

Aperfeiçoamento dos sistemas de 
avaliação com orientação 
pedagógica aos docentes. 

Cumprido 

Continuidade do processo de 
avaliação com reuniões com os 
docentes visando 
aperfeiçoamento didático. 

 
Continuidade de aprimoramento 
dos processos de controles 
internos de informação. 

Cumprido 
Continuidade do processo de 
acompanhamento de indicadores 
acadêmicos e administrativos. 

 
Aperfeiçoamento da avaliação 
discente sobre a qualidade 
acadêmica docente. 

Cumprido Atividade permanente. 
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DIMENSÃO IX - POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 

 

A FGV/EBAPE possui um conjunto de estruturas e procedimentos para atender o seu corpo discente. A 

seguir, são descritos 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. 

 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. 

 Atendimento Extraclasse 

O atendimento extraclasse aos alunos é realizado pelos professores em regime de trabalho de tempo 

integral e tempo parcial, com agendamento. 

 Estimulo à Iniciação Científica  

Os projetos de iniciação científica permitem aos alunos desenvolver pesquisas acadêmicas aplicadas a 

diferentes áreas de interesse. A FGV/EBAPE, uma instituição que promove ensino e pesquisa de excelência, 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).  

 Estimulo à Permanência  

Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes, a FGV/EBAPE oferece cursos 

de nivelamento em Matemática. É ofertada, na Graduação em Administração, aos ingressantes, a disciplina de 

nivelamento na área de matemática denominada “Cálculo Zero”. 

 Estimulo ao Aperfeiçoamento Estudantil  

A FGV/EBAPE busca o estímulo ao aperfeiçoamento estudantil visando enriquecer a formação 

acadêmico-profissional do aluno. Através do Convênio “Culture Européenne Occidental e: Héritage et Modernité”, 

firmado entre a FGV e Paris-IV Sorbonne, oferece uma formação cultural de seis semanas em Paris (janeiro a 

fevereiro) para alunos selecionados na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Essa 

formação pretende sensibilizá-los para o legado ocidental nos campos da arte, literatura e ciências humanas. 

 Centro de Carreiras 

O Centro de Carreiras é a área responsável pela orientação e aconselhamento ao aluno no desenvolvimento 

de carreira. Em 2013, a EBAPE implantou o Centro de Carreiras. Para atendimento discente, conta com um 

funcionário responsável. 

 Cursos extraclasse oferecidos 

 Curso de Teatro  
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O curso de Graduação em Administração oferece anualmente a seus alunos, o curso “Oficina de Teatro – 

Desenvolvendo Competências Interpessoais”.   

 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 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. 

Já a Pós-Graduação da Escola conta com as seguintes modalidades de bolsas para seus alunos:  
Tipos de bolsas Cursos de Pós-Graduação:  

 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.    

Na Graduação Tecnológica são concedidas Bolsas de estudo por mérito e inclusão social. 

 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, 

independente do curso e polo, 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 tiveram podem fazer 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 

http://ebape.fgv.br/programas/graduacao/contato
http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas
http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas
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Programa tem, como principais objetivos, fortalecer a 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 por meio da construção de um espaço de conhecimento socialmente 

responsável. 

 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 ao 

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.  

Há também grande empenho na busca de estágios mais significativos. Este ano, podem-se citar duas 

experiências: Uma das divisões da maior empresa aeroespacial do mundo e líder na fabricação de jatos 

comerciais e de sistemas espaciais de defesa e segurança - a Boeing Commercial Airplanes (BCA) – que 

proporcionou aos alunos da EBAPE/FGV, uma oportunidade exclusiva de estágio. 

Foram oferecidas três vagas de estágio para alunos de todo o Brasil, sendo o recrutamento realizado nas 

melhores instituições de ensino superior (melhor ranking), tanto dentro quanto fora do país. As etapas do rigoroso 

processo seletivo consistiram em: avaliação do currículo, entrevistas por telefone e avaliação presencial. Nesta 

seleção, um aluno da EBAPE, do 8º período, foi selecionado. O aluno atuará como International Accounting 

Intern na unidade da empresa situada em Seattle, Washington, de julho a dezembro de 2013 e esta experiência 

contará como atividade complementar no currículo, além, é claro, como vivência internacional em uma das 

principais companhias do mundo.  

Em 2012, uma aluna da graduação da EBAPE, foi a primeira a ser beneficiada com o estágio na empresa, 

na área de Comunicação Internacional. 

A EBAPE/FGV, em mais uma parceria, desta vez com a empresa ALCOA, lançou em agosto de 2013, o 

Laboratório de Sustentabilidade, programa que oferece oportunidade de estágio aos alunos da graduação da 

Escola em uma das unidades da empresa no Brasil. Nesta edição, serão duas vagas para estagiar na Amazônia. 

Os estudantes precisam estar matriculados a partir do 4º período.  

A parceria entre a FGV/EBAPE e a Alcoa tem como objetivos; 

 Expor o aluno a uma experiência inovadora onde o tema sustentabilidade esteja em pauta; 

 Possibilitar ao aluno desenvolver competências e habilidades que estimulem a capacidade reflexiva e 

adaptativa por meio da experiência em uma operação onde os diversos atores sociais (Estado, Iniciativa 

Privada, Instituições de Ensino, Sociedade Civil, etc.) tenham como objetivo trabalhar a questão da 

sustentabilidade para o desenvolvimento social, econômico, humano e sustentável; 

 Permitir que o aluno compreenda até que ponto os impactos ambientais, sociais e econômicos interferem 

nos processos de desenvolvimento de uma sociedade; 

 Propiciar a inclusão do estudo de caso da ALCOA, em complemento da vivencia presencial dos 

estagiários, no conteúdo programático das disciplinas curriculares afins ao tema da sustentabilidade. 

Para conhecimento, na empresa BOEING, o aluno foi efetivado e no estágio da ALCOA, dois alunos da 

graduação, participaram e ganharam um projeto de plano de controle ambiental.  

 

 

http://www.boeing.com/boeing/commercial/
http://www.alcoa.com/brasil/pt/info_page/home.asp
http://ebape.fgv.br/programas/graduacao/apresentacao
http://ebape.fgv.br/programas/graduacao/apresentacao
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 Cerimônias de Formatura 2013 

A EBAPE ressalta através de seus formandos o eixo central de sua missão que é educar e contribuir para 

o desenvolvimento do Brasil. No início de 2013, foi realizada a cerimônia de formatura da turma da Graduação em 

Administração, formandos de 2012.2, no auditório do 12º andar da sede da FGV, no Rio de Janeiro, com a 

presença de professores, funcionários, familiares e amigos dos formandos.  

 FGV Esportes 

Dando continuidade ao projeto lançado em 2012, e confirmando o seu êxito, este ano o FGV esportes 

continua a proporcionar aos alunos dos cursos de graduação a oportunidade de praticar exercícios físicos 

gratuitamente. O programa acontece em seis locais da cidade do Rio de Janeiro, sendo que na Praia de Botafogo 

uma tenda exclusiva fica disponível aos inscritos.  

Acompanhamento dos Egressos 

O programa de acompanhamento discente é um processo progressivo e realizado desde o primeiro 

momento do aluno como ingressante até sua conclusão e pretende estender-se ao longo da carreira profissional 

dos ex-alunos(egressos).   É fundamental para conhecimento do perfil profissional dos graduados, com o objetivo 

de trazer subsídios para melhorar a qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão universitária. O 

egresso traz valiosas contribuições para a Escola com sua participação nas respostas às pesquisas realizadas. 

Com base nesse conceito, a FGV/EBAPE utiliza-se para a graduação presencial, graduação tecnológica e 

aos programas do stricto-sensu (Mestrado Acadêmico, Mestrado Executivo e Doutorado), de pesquisa 

disponibilizada em meio eletrônico, aplicada ao final do curso com o objetivo central de identificar o perfil e sua 

colocação profissional. 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 um vínculo entre aluno/Escola, propicia e estimula a troca permanente de informações. 

 

Quadro de metas propostas na Dimensão IX. 

 

DIMENSÃO DESAFIOS EM 2013 
SITUAÇÃO EM 

31/12/2013 
REALIZAÇÃO EM 2013 

Dimensão 9: Políticas de 
atendimento aos 
estudantes 
  
 

Criação da base de dados dos 
egressos dos programas stricto 
senso e da graduação presencial. 

Em andamento 
Iniciados os contatos e realizadas 
atualizações dos dados dos 
egressos da Graduação.  

Implantação do Centro de 
Carreiras com a contratação de 
profissional especializado. 

Cumprido 
Contratação de funcionário 
responsável pelos trabalhos 
demandados pelo setor.  

Implantação do Alummni com a 
realização da 1º reunião; 

Em andamento  Em elaboração. 

  

Seleção da 1º participante do 
Programa de Estágio Internacional 
da BOEING. 

Cumprido 

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

  

Aperfeiçoamento do PAND 
(Programa de Aperfeiçoamento e 
Nivelamento Discente). 

Cumprido 
O programa se firmou com a 
oferta do curso de nivelamento 
de Calculo no 1º semestre. 

 

http://ebape.fgv.br/programas/graduacao/apresentacao
http://ebape.fgv.br/programas/graduacao/apresentacao
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A seguir Resultado de pesquisas aplicadas em 2013 para os cursos: Graduação Presencial, Mestrado 

Acadêmico e Mestrado Executivo em Gestão Empresarial. 

GRADUAÇÃO PRESENCIAL EGRESSOS 2013.1 

1) IDENTIFICAÇÃO 

 

 

2) CONHECIMENTO DA LÍNGUA ESTRANGEIRA  

 

3) O CURSO 

 

solteiro

reside sozinho

reside no Município do Rio de Janeiro

reside fora do Município do Rio de Janeiro

reside com os pais

reside com amigos

masculino

feminino

entre 24 e 27

entre 21 e 23

100% 
10% 

95% 

5% 

85% 

5% 

60% 

40% 

45% 

55% 

Fluente

Avançado

Intermediário

Básico

Não domino

70% 

25% 

0% 

5% 

0% 

15% 

10% 

20% 

10% 

45% 

5% 

25% 

20% 

35% 

15% 

15% 

0% 

0% 

5% 

80% 

Alemão

Espanhol

Francês

Inglês

Concluiu o curso que desejava

Financiou a Graduação com recursos próprios

Obteve bolsa Vestibular

Obteve bolsa de desempenho Acadêmico

100% 

85% 

15% 

25% 
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4) VISÃO DO CURSO  

 

 
 

5) EDUCAÇÃO CONTINUADA 
 

 

 

6) ATIVIDADE PROFISSIONAL 

 

 

Reconhece que o curso teve grande importância
para o mercado de trabalho

Reconhece que o estágio curricular foi
importante para a sua formação profissional

Reconhece a importância no atendimento
docente extra-classe, ao longo do curso

Reconhece que o Intercâmbio foi importante
para a sua formação profissional

Reconhece que as Visitas Técnicas são
importantes para a formação profissional

80% 

95% 

55% 

75% 

75% 

Tem interesse em fazer Pós-graduação

Optou por fazer uma 2ª graduação

100% 

5% 

Atualmente exerce cargo de Analista na empresa
que trabalha

Atua na área Financeira

Alcançou a ocupação profissional por efetivação de
estágio ou programa trainee

Exerce atividade compatível com sua área de
formação

Exerce atividade com remuneração de até 9
salários

Trabalha em empresas de médio e grande porte

50% 

25% 

50% 

65% 

65% 

45% 



Egressos Graduação Presencial 2013.1 

 
Analise resultados 

Considerando 20 respondentes de 20 egressos => adesão de 100%. 

 

 

Identificação: 
• Mais da metade (60%) dos respondentes são homens; predominância apesar da grande presença 

feminina; 
• 55% dos respondentes com faixa etária até 23 anos; 
• Quase todos (95%) residem com os pais na Cidade do Rio de Janeiro. 

 
 

Formação Complementar/Continuada: 
• Quase a totalidade dos respondentes (70%) possui fluência na Língua Inglesa; 
• Quase todos (85%) financiaram o curso com recursos próprios; 
• 25% obteve bolsa ao longo do curso; 
• Todos (100%) concluíram o curso que desejavam. 

 

 

Visão do Curso – Formação Profissional: 
• Quase a totalidade 80% reconhece que o curso preparou para o mercado de trabalho; 
• 95% reconhece o estágio curricular importante para a sua formação profissional; 
• 75% reconhece que as visitas técnicas são importantes para a formação profissional; 
• Mais da metade, 75% reconhece que o Intercâmbio Internacional foi importante para a sua formação 

profissional. 

 
Educação Continuada: 

• Todos tem interesse em pós-graduação (100%); 
• 5% dos respondentes optaram em fazer uma segunda graduação; 

 

Atuação Profissional: 
• 65% dos respondentes estão exercendo atividade compatível com a sua área de formação; 
• Dos que exercem atividades profissionais, 65% recebem até 9 salários; 
• 45% dos respondentes trabalham em empresa de médio e grande porte (mercado financeiro, indústria, 

serviços de auditoria e consultoria); 
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MESTRADO ACADÊMICO EGRESSOS 2013.1 

1) IDENTIFICAÇÃO 

 

 

2) CONHECIMENTOS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

b) Possui curso de Pós-Graduação 

 

União Estável

Solteiros

reside fora do Rio de Janeiro

reside no Rio de Janeiro

reside com conjuge ou filhos

reside com amigos

reside sozinho(a)

reside com os pais

Sexo Masculino

Sexo Feminino

14% 

72% 

29% 

71% 

29% 

14% 

43% 

14% 

43% 

57% 

Fluente

Avançado

Intermediário

Básico

Não domino

Sem resposta

0% 

0% 

0% 

14% 

57% 

29% 

14% 

0% 

14% 

43% 

29% 

0% 

29% 

14% 

43% 

14% 

0% 

0% 

43% 

29% 

14% 

14% 

0% 

0% 

Inglês

Espanhol

Francês

Alemão

Sim

Não

29% 

71% 

Pós-Graduação 
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3) O CURSO  

a) Financiamento do Curso 

 

 

4) AVALIAÇÃO DO CURSO 

 

 

 

Outros

Bolsa Institucional

Bolsa Capes

Bolsa CNPQ

Recursos Próprios

0% 

14% 

57% 

14% 

14% 

afirma que o curso preparou pouco para o
mercado de trabalho

afirma que o curso preparou
razoavelmente para o mercado de trabalho

afirma que o curso preparou  bem para o
mercado de trabalho

afirma que o curso preparou muito bem
para o mercado de trabalho

afirma que o curso preparou plenamente
para o mercado de trabalho

14% 

29% 

14% 

29% 

14% 

Excelente

Muito Bom

Bom

Regular

Ruim

0% 

33,33% 

33,33% 

33,33% 

0% 

Conceito Atribuído ao Curso - Mestrado Acadêmico 
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5) SITUAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 

6) PORTE DAS ORGANIZAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57% 

43% 

Exerce atividade
Profissional

Não exerce atividade
Profissional

100% 

14% 

14% 

Grande empresa

Microempresa

Localizadas no Rio de
Janeiro
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Egressos Mestrado Acadêmico 2013.1 

 
Analise resultados 

Considerando 07 respondentes de 09 egressos => adesão de 77,8%. 

 

 

Dados Pessoais: 
• No que diz respeito ao gênero, há certo equilíbrio, 57% (4) são do sexo feminino e 43% (3) do sexo 

masculino; em relação ao estado civil a maior parte 72% dos respondentes (5) é solteira.  
• 57% (4) dos respondentes com faixa etária até 25 anos; 
• 43% (3) reside sozinho (a) na Cidade do Rio de Janeiro. 

 
 

Dados de Formação Acadêmica: 
• Com relação à Formação Acadêmica, 29% (2) já possuem Pós-Graduação Stricto-Sensu (Mestrado) e 

43% (3) dos respondentes possui fluência na Língua Inglesa enquanto 29% (2) deles, com conhecimentos 
avançados; 

• Com relação ao financiamento do curso, 57% (4) afirmam ter estudado através da bolsa CAPES. 
 

 

Avaliação do Curso: 
• 43% (3) reconhece que o curso preparou entre plenamente e muito bem para o mercado de trabalho; 
• Com relação ao estímulo para a pesquisa, mais da metade 57% dos respondentes (4) respondeu que sim 

e 29% dos respondentes (2) afirmou que o curso contribuiu também para incentivar a carreira docente; 
além de 71% afirmar que o curso ampliou sua rede de contatos e também contribuiu para a realização 
profissional. 

• O conceito atribuído ao curso manteve um patamar estável entre muito bom e regular. 

 
Situação Profissional: 

• No que se refere a atuação profissional, 43% dos respondentes (3) dos alunos estão exercendo algum tipo 
de atividade, entre Docência, Pesquisa e Organização (privada, pública e não-governamental).  

•  
Informações sobre Organização: 
 

• No que se diz respeito as informações sobre organizações, 100% das empresas dos alunos que exercem 
atividades estão localizadas no Rio de Janeiro. Dentre as classificações do porte, 14% (1) refere-se à 
Microempresa e 14% (1) Grande Empresa. 
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MESTRADO EXECUTIVO EM GESTÃO EMPRESARIAL - EGRESSOS 2013.1 

1) IDENTIFICAÇÃO 

 

 

2) CONHECIMENTOS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 

 

 

c) Possui curso de Pós-Graduação 

 

feminino

masculino

reside com os pais

reside com amigos

reside com conjugues/filhos

reside na cidade do Rio de Janeiro

reside fora da cidade do Rio de Janeiro

solteiro

casado

união estável

divorciado

entre 32 a 37

acima de 38

0% 

100% 

17% 

17% 

67% 

83% 

17% 

17% 

49% 

17% 

17% 

33% 

67% 

Fluente

Avançado

Intermediário

Básico

Não domino

Sem resposta

0% 

0% 

0% 

50% 

50% 

0% 

17% 

17% 

33% 

0% 

17% 

17% 

0% 

0% 

0% 

0% 

67% 

33% 

Alemão

Espanhol

Francês

Inglês

Sim

Não

100% 

0% 

Pós-Graduação 
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3) O CURSO  

b) Financiamento do Curso 

 

 

4) AVALIAÇÃO DO CURSO 
 

 

 

 

 

Recursos Próprios

Bolsa CnPQ

Capes

Outros

50% 

50% 

Financiamento do Curso 

Reconhece que o curso teve grande
importância para o mercado de trabalho

Reconhece que o curso preparou muito
bem para o mercado de trabalho

67% 

33% 

Excelente

Muito Bom

50% 

50% 

Conceito Atribuído ao Mestrado Executivo 
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5) SITUAÇÃO PROFISSIONAL 
 

 

 

6) PORTE DAS ORGANIZAÇÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% Não exerce Atividade
Profissional

Exerce atividade
Profissional

Grande Empresa

Microempresa

Localizadas no Rio e Janeiro

50% 

50% 

100% 
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Egressos Mestrado Executivo em Gestão Empresarial – 2013.1 

 
Analise resultados 

Considerando 06 respondentes de 06 egressos => adesão de 100%. 

 

Dados Pessoais: 
• No que diz respeito ao gênero, é unanime 100% (6) do sexo masculino; em relação ao estado civil a maior 

parte 49% dos respondentes (3) é casado.  
• 67% (4) dos respondentes com faixa etária acima dos 38 anos; 
• 83%(5) reside na Cidade do Rio de Janeiro. 

 
 

Dados de Formação Acadêmica: 
• Com relação à Formação Acadêmica, 100% (6) já possuem Pós-Graduação Stricto-Sensu (Mestrado) e 

49% (3) dos respondentes possui fluência na Língua Inglesa. 
• Com relação ao financiamento do curso, 50% (3) afirmam ter estudado através recursos próprios. 

 

 

Avaliação do Curso: 
• 67% (4) reconhece que o curso teve grande importância para o mercado de trabalho e 33% (2) afirmam 

que o curso preparou muito bem para o mercado de trabalho; 
• O conceito atribuído ao curso foi considerado excelente e muito bom. 

 
Situação Profissional: 

• No que se refere a atuação profissional, 100% dos respondentes (6) estão exercendo algum tipo de 
atividade, entre Docência, Pesquisa e Organização (privada, pública e não-governamental).  

 

Informações sobre Organização: 
 

• No que se diz respeito às informações sobre organizações, a totalidade (100%) das empresas dos alunos 
que exercem atividades estão localizadas no Rio de Janeiro. Dentre as classificações do porte, 50% (3) 
refere-se à Microempresa e 50% (3) Grande Empresa. 
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DIMENSÃO X - SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 

Pontos Fortes 

a) 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 das demais atividades realizadas, em 2013, a EBAPE vem consolidando seus estudos para 

aumento dos recursos financeiros direcionados para expansão dos Mestrados Profissionais.  

Com relação aos projetos de intercâmbio internacional com Universidades e Empresas do Japão visando  

transferência tecnológica, além do Japão, a EBAPE desenvolveu também transferência com empresas e 

universidades Sul-Coreanas e permanece em constante expansão dos projetos internacionais para outros centros 

e atividades. 

 

b) Autonomia da Instituição em relação à Mantenedora 
 

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, 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. 

 

Quadro de metas propostas na Dimensão X. 

DIMENSÃO DESAFIOS EM 2013 
SITUAÇÃO EM 

31/12/2013 
REALIZAÇÃO EM 2013 

Dimensão 10: 
Sustentabilidade financeira, 
tendo em vista o 
significado social da 
continuidade dos 
compromissos na oferta da 
educação superior. 

Estudo da Expansão dos 
Mestrados Profissionais como 
forma de aumentar o aporte de 
recursos.  

Em andamento 
Apresentado o estudo para 
expansão e aumento de recursos 
financeiros. 

Maior participação nas receitas 
dos Cursos de Tecnólogos. 

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

Continuidade dos projetos de 
intercambio internacional com 
Universidades e Empresas do 
Japão visando transferência 
tecnológica.  

Cumprido 

Além do Japão, projeto também 
desenvolveu transferência 
tecnológica com empresas e 
universidades Sul-Coreanas. 
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CONCLUSÕES 

A Comissão Própria de Avaliação conclui que a FGV/EBAPE se adequa às normas e procedimentos legais 

para atender de forma satisfatória ao processo de formação de seus estudantes contribuindo para a formação de 

líderes que contribuem para o desenvolvimento do Brasil.  

Os processos acadêmicos, pedagógicos, normativos e gerenciais da FGV/EBAPE se encontram 

permanentemente em transformação em todos os seus níveis, estratégicos, táticos e operacionais, assim como 

sua organização acadêmica, o que envolve sua gestão, organização docente e discente, com o objetivo de 

aperfeiçoamento. Assim, a CPA conclui que a FGV/EBAPE vem trabalhando no sentido de aprimorar seus 

processos de planejamento e avaliação visando a organização e facilitação dos processos internos e externos, 

empregando clareza e transparência na divulgação das informações, principalmente junto aos órgãos reguladores. 
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