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Relatório de Autoavaliação Institucional
Parcial 2016

1. INTRODUÇÃO

Apresentação da Instituição

Fundada em 15 de abril de 1952, na cidade do Rio de Janeiro, a
Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getulio Vargas
(EBAP/FGV) foi a primeira Escola de Administração Pública do Brasil e da
América Latina. A Escola surgiu por meio de uma parceria entre a FGV e as
Organizações das Nações Unidas (ONU) para atender a demanda por
profissionais qualificados na área pública no país.
A EBAP foi a primeira Escola a oferecer curso superior em administração
no Brasil e na América Latina. Atualmente oferta no programa de PósGraduação Stricto Sensu os cursos de Mestrado e Doutorado Acadêmico em
Administração, Mestrado Executivo em Gestão Empresarial (MEX) e Mestrado Profissional em
Administração Pública (MAP). Na graduação, atua com o curso Bacharelado em Administração
(presencial) e na Graduação Tecnológica (EAD) os cursos:

Processos Gerenciais, Gestão:

Comercial, Financeira, Pública, Turismo e Marketing.
A Escola está entre as melhores faculdades de Administração do Brasil pelo Índice Geral de
Cursos de 2015* do Ministério da Educação (IGC/MEC), divulgado no DOU de 08.03.2017 – por meio
da Portaria nº 209/2017. Os programas de pós-graduação acadêmico e profissional da
EBAPE aumentaram suas notas em relação à última avaliação: o programa de Mestrado Acadêmico
e o Doutorado passou de 5 para nota 6 (seis), considerado nível de excelência pela Capes; e o
Mestrado Profissional em Administração obteve a nota 5 (cinco), nota máxima para cursos de nível
profissional. Em 21 de julho de 2016 foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria 739, de
20/07/216, que dispõe sobre o Recredenciamento da EBAPE.
Destaca-se um aspecto importante apontado pela avaliação foi no que se refere à produção
científica da FGV/EBAPE. No ranking da Capes que classifica os periódicos científicos, A1 e A2 são
os níveis mais altos, indicando alto padrão internacional. Dentre os programas acadêmicos, a Escola
ficou em 1º lugar na produção publicada nesse tipo de periódico. Ela obteve o maior número absoluto
de publicações em periódicos A1, bem como na proporção de publicações pelo número de
professores do corpo docente, tanto considerando apenas publicações A1 quanto A1 mais A2.
A Escola recebeu em 2016 visita (entre os dias 06 e 09 de dezembro) para reacreditação
internacional da EFMD/Equis– European Foundation for Management Development/European Quality
Improvement System e obteve elegibilidade para acreditação internacional junto à AACSB (The
Association to Advance Collegiate School of Business).

*AIES aguarda retificação do Inep para os Indicadores das Escolas da FGV.
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Missão da FGV/EBAPE:

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

1.1 Dados de identificação

Instituição
Código da Instituição: 1851
Nome: Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas – FGV/EBAPE
Organização Acadêmica: Faculdade
Categoria Administrativa: Privada sem fins lucrativos
Diretor: Prof. Dr. Flávio Carvalho de Vasconcelos
Pesquisador Institucional: Prof. Dr. Álvaro Bruno Cyrino (Vice-Diretor)
Endereço: Praia de Botafogo, 190, 5º andar - CEP: 22250-900
Telefone: (21) 3799-5711 / 3799-5575
E-mail: flavio.vasconcelos@fgv.br
Página web: http://www.fgv.br/ebape

Mantenedora
Código da Mantenedora: 110
Nome: Fundação Getulio Vargas – FGV
Representante Legal: Prof. Dr. Carlos Ivan Simonsen Leal (Presidente)
Endereço: Praia de Botafogo, 190 – Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22250-900
CNPJ: 33.641.663/0001-44
Natureza Jurídica: Fundação Privada
Telefone: (21) 3799-5501
Fax: (21) 3799-5921
Página web: http://www.fgv.br

1.2 Composição da CPA
A Comissão Própria de Avaliação – CPA da Escola Brasileira de Administração Pública e de
Empresas da Fundação Getulio Vargas, de acordo com a Lei 10.861/2004 – SINAES, tem por
atribuições conduzir o processo de avaliação interna da Instituição, bem como sistematizar as
informações prestadas ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP.
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A Comissão Própria de Avaliação – CPA conta em sua composição com 3 representantes dos
diferentes segmentos da comunidade externa e interna, são eles:
•

Representante do Corpo Docente e Coordenador da CPA – Prof. Álvaro Bruno Cyrino, ViceDiretor da FGV/EBAPE.

•

Representante do Corpo Docente da Graduação na CPA – Profa. Yuna Souza dos Reis da
Fontoura, Coordenadora de Graduação em Administração.

•

Representante do Corpo Docente do Stricto Sensu na CPA – Prof. Joaquim Rubens Fontes,
Coordenador do Mestrado Executivo e Gestão Empresarial da FGV/EBAPE.

•

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

•

Representante do Corpo Discente do Curso de Graduação Presencial na CPA – Paulo
Emmanuel Von Ortzen Toledo, Presidente do Diretório Acadêmico da Graduação da
FGV/EBAPE.

•

Representante do Corpo Discente na Graduação Tecnológica EAD – Fabio Sales Dias da
Rocha.

•

Representante do Corpo Técnico-Administrativo na CPA – Marcelo Nascimento de Almeida,
Supervisor do Setor de Regulação e Avaliação da FGV/EBAPE.

•

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

•

Representante do Corpo Técnico-Administrativo na CPA – Selma Barbato, Coordenadora
Técnica e Acadêmica do Setor de Regulação e Avaliação da FGV/EBAPE.

•

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

•

Representante da Sociedade Civil Organizada (Setor Público) – Andrea Riechert Senko,
Assessora Chefe da Subsecretaria Executiva da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão do Rio de Janeiro.

•

Representante da Sociedade Civil Organizada (Terceiro Setor) – Maria da Conceição da Silva
Pereira, Socióloga da Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro.

Contatos através do e-mail: cpa.ebape@fgv.br

A Comissão Própria de Avaliação – CPA da FGV/EBAPE conta ainda com os colaboradores:


Nathalia da Costa – Secretária da CPA e Analista de Suporte Acadêmico do Setor de
Regulação e Avaliação da FGV/EBAPE;



Coordenadora Fátima Bayma – Coordenadoria de Avaliação de Programas Educacionais
da FGV/EBAPE;



Evelyse Maria Freire Mendes – Bibliotecária FGV;



Elisabeth da Silveira – Assessora Educacional dos cursos EAD.

1.3 Planejamento estratégico de autoavaliação
A

Escola

Brasileira

de

Administração

Pública

e

de

Empresa

-

FGV/EBAPE tem, ao longo dos últimos anos, primado pelo pleno alinhamento de seu posicionamento
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e atuação à estratégia institucional da Fundação Getulio Vargas, bem como a realização de sua
missão.
Como forma de manter seu posicionamento orientado à qualidade e pioneirismo no ensino da
gestão pública e privada, a FGV/EBAPE promove regularmente discussão com seu corpo docente,
discente e colaboradores, visando identificar oportunidades e desafios que contribuam para nortear
suas ações de desenvolvimento e inovação.
Em 2016 a FGV/EBAPE desenvolveu seu planejamento estratégico para um cenário de cinco
anos englobando, inclusive, a revisão de sua ideologia fundamental descrita em suas declarações de
Missão e Visão. Os principais resultados deste trabalho estão incorporados ao Plano de Negócios da
Escola.
O Planejamento da Autoavaliação Institucional da FGV/EBAPE compreendeu a definição de
objetivos, estratégias, metodologia, recursos e calendário das ações avaliativas. Desta forma,
contemplou os prazos para execução das ações principais e datas de eventos (reuniões de grupos
focais, pesquisa, coleta de dados, reuniões da CPA, apresentação de resultados etc.).
O planejamento, discutido com a comunidade acadêmica, levou em conta as características da
FGV/EBAPE, seu porte e a existência de experiências avaliativas anteriores; sendo que a
Autoavaliação Institucional realizada no ano de 2016 envolveu os cinco eixos previstos na NOTA
TÉCNICA INEP/DAES/CONAES no 065/2014, que contemplam as dez dimensões do SINAES.

Ano da Autoavaliação: 2016.
Tipo de Relatório: 2º Relatório Parcial.
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2. METODOLOGIA

Metodologia Aplicada ao Processo de Autoavaliação:

Para a EBAPE, a avaliação é uma construção coletiva dos sujeitos que a integram. Por meio
desta, é possível promover dinâmica na participação dos diferentes agentes institucionais,
conscientes de seus papéis e responsabilidades junto à comunidade acadêmica e institucional, de
forma clara e progressiva. Para que esta verificação diagnóstica seja possível, a EBAPE se utiliza da
metodologia de pesquisa tipo Survey, a qual possibilita um estudo descritivo de opiniões e atitudes.
E, cujos resultados são socializados de forma transparente, a fim de dar credibilidade ao processo,
de modo a atingir padrões de desempenho e qualidade, considerados necessários para uma
educação democrática, construtiva e emancipadora.
No que diz respeito ao método empregado na pesquisa utilizou-se o modelo de Pesquisa Tipo
Survey, como o mais indicado para o estudo descritivo de opiniões e atitudes.

2.1 Instrumentos

No processo de autoavaliação são utilizados instrumentos para a realização de pesquisa, por
meio de formulário eletrônico, aplicados a toda a comunidade acadêmica interna; aos representantes
da sociedade civil a coleta de dados ocorre por meio de encontros e reuniões promovidas pelas
coordenações de curso, ao longo do ano.
Desta forma, a EBAPE entende que é possível “dar vez e voz” aos membros e a comunidade
acadêmica interna, como também, estes recursos entre outros, subsidiam a coleta e o levantamento
das informações para consolidação dos resultados, analise dos dados e elaboração do relatório.
Os instrumentos (vide anexos) utilizados para avaliar os cursos contam com indicadores que
auxiliam no diagnóstico dos pontos fortes e das fragilidades identificadas e a serem tratadas pelos
coordenadores e pela gestão da Escola.

2.2 Segmentos da comunidade acadêmica

Na avaliação docente de curso presencial, realizada pelos alunos, são considerados os
indicadores: avaliação da disciplina (objetivo e conteúdo); avaliação do desempenho do professor
(esclarecimentos da importância do curso, articulação entre as disciplinas, uso de técnicas didáticas,
pontualidade, entusiasmo, atividades propostas, critérios de avaliação). Na avaliação discente,
realizada pelos professores leva em conta os indicadores: participação em sala de aula, dedicação a
disciplina, educação em sala de aula e pontualidade.
Ainda na avaliação dos cursos presenciais, o aluno é convidado a realizar sua autoavaliação
em cada disciplina, levando em conta os indicadores: interesse prévio, aumento do interesse e
dedicação as atividades.
A avaliação do curso de graduação (presencial) tem por objetivos específicos:
•

Avaliar a grade de disciplinas: sugestão de mudanças, adequação, interdisciplinaridade;
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•

Avaliar as disciplinas: adequação de seu conteúdo, abordagem didático-pedagógica e formas
de avaliação;

•

Avaliar o curso: comunicação, relação com a coordenação, atendimento da secretaria e
infraestrutura.

Para avaliação dos cursos EAD, são disponibilizados aos alunos ativos, formulários eletrônicos
para avaliar os encontros presencias de abertura, encerramento do par de disciplina, e o Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA). A finalidade destas avalições é observar o nível de satisfação dos
alunos, detectando os pontos que podem ser melhorados de maneira a contribuir para a
qualidade dos cursos, na estrutura disponibilizada, nas ferramentas e metodologia utilizadas,
entre outros indicadores que corroboram para a formação do aluno.

Para avaliação e acompanhamento dos concluintes e egresso dos cursos de graduação
(presencial e a distância) e dos cursos do programa Stricto Sensu, a Escola convida seus alunos
concluintes e aos seus egressos a responder uma pesquisa eletrônica de avaliação, cujo link é
enviado por e-mail. Esta pesquisa tem por objetivo estreitar a relação com os concluintes e egressos
e de manter seus dados atualizados. Além disso, por meio desta pesquisa é possível ter um
“feedback” quanto a qualidade do curso concluído, a infraestrutura, as instalações físicas, os recursos
tecnológicos e primordialmente saber onde os egressos estão posicionados profissionalmente e quais
suas expectativas futuras.

Para avaliação dos funcionários é disponibilizada pesquisa por meio de questionário
eletrônico, pelo menos uma vez ao longo do ano, com o objetivo de dar vez e voz aos colaboradores.
Nesta pesquisa, são contempladas as seguintes categorias: condições no trabalho (infraestrutura,
instalações, equipamentos), grau de satisfação com as políticas de gestão e de pessoal para
aprimoramento e capacitação.

Para avaliação da sociedade civil são promovidos encontros e reuniões pelas coordenações
de cursos e pela CPA, por meio dos cursos desenvolvidos no terceiro setor (Projeto Cáritas), além
das visitas as entidades.

O Relatório de Autoavaliação permite afirmar que a Instituição realizou análise documental, de
dados e de indicadores nos diferentes Eixos e Dimensões.

2.3 Técnicas utilizadas para análise dos dados

Para auxiliar a obtenção dos dados e levantamento das informações no processo de
autoavaliação institucional, são utilizadas as seguintes técnicas:
1º- Grupo Focal consiste em trabalhos desenvolvidos pela Coordenadoria de Avaliação de
Programas Educacionais da EBAPE (abrange avaliação da Graduação, Pós-Graduação StrictoSensu, Docentes e Discentes);
2º- Pesquisa aplicada aos Funcionários Técnico-Administrativos, realizada por meio eletrônico;
Relatório Parcial de Autoavaliação 2016• FGV/EBAPE
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3º- Pesquisa aplicada aos alunos dos cursos de EAD, nos encontros presenciais (1º e último dia
de aula, durante o curso e a cada conclusão de disciplina, aos concluintes da Graduação e da PósGraduação Stricto-Sensu.
4º- Coleta de dados internos, por meio da Ouvidoria da FGV, da caixa de sugestões da Biblioteca
e dos demais departamentos da EBAPE;
5º- Reuniões com os membros da CPA para obtenção de sugestões visando a melhoria e
manutenção da qualidade institucional;
6º- Consolidação dos dados e elaboração do relatório;
7º- Encaminhamento do relatório aos membros da Comissão, de modo a promover reflexão que
resultem na melhoria contínua com a qual a EBAPE está comprometida; e
8º- Feedback aos membros da CPA com a apresentação do quadro de metas com os resultados
obtidos no ano vigente, e os desafios e metas previstos para o ano seguinte. Aproveita-se este
momento para discutir e sugerir ações.
São destacadas, as ações realizadas e os resultados alcançados relativos aos eixos que
correspondem às dez dimensões contidas na Lei nº 10.861/2014. Todo o trabalho é planejado e
executado, destacando, entre outros elementos, a metodologia, os instrumentos utilizados na
operacionalização da proposta, as formas de análise e de tratamento dos dados coletados; a
identificação dos desafios diagnosticados. Estes resultados são incorporados na elaboração do
planejamento da gestão acadêmico-administrativa da Escola, de acordo com a missão e os objetivos
da EBAPE.
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3. DESENVOLVIMENTO

Em cumprimento a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº.065/2014, o presente relatório
contempla na etapa do desenvolvimento: a análise dos dados, as informações relevantes e as ações
com base na análise do processo de autoavaliação institucional. O desenvolvimento é descrito por
eixos e respectivas dimensões de acordo com o Roteiro proposto para apresentação do Relatório de
Autoavaliação Institucional, referente ao ano de 2016, considerando:

EIXO 1 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – Documentos e Dados Utilizados
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição

EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS – Documentos e Dados Utilizados
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes

EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO – Documentos e Dados Utilizados
Dimensão 5: Políticas de Pessoal
Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira

EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA – Documentos e Dados Utilizados
Dimensão 7: Infraestrutura Física

O PROCESSO DE AUTO AVALIAÇÃO – 2016
3.1 EIXO 1 - Planejamento e avaliação institucional

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação

O Projeto de Autoavaliação da Escola de Administração Pública e de Empresas EBAPE foi
elaborado em cumprimento à Lei nº 10.861/2004 - SINAES, e encontra-se em conformidade com a
Portaria Normativa nº 92/2014. Ainda no entendimento da Escola todo projeto deve ser revisto
considerando a experiência do processo anterior para inovar.
Para a instituição, todo o processo de autoavaliação é compreendido como um poderoso
instrumento de gestão, aperfeiçoamento, fortalecimento, transparência e objetividade, que visa à
qualidade do ensino ofertado e o aprimoramento dos processos administrativos institucionais. Através
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dos resultados obtidos é possível identificar as metas alcançadas e diagnosticar os desafios do
cotidiano institucional.
Nos últimos 13 (treze) anos no processo de avaliação instituído pelo SINAES na EBAPE, foi
possível observar as contribuições na sistematização do processo de autoavaliação visando o
fortalecimento da qualidade do ensino da Escola; permitiu uma visão integrada das ações
desenvolvidas pelos diferentes segmentos e seus representantes; proporcionou reflexão e diálogo
entre os agentes, além de por seu intermédio, diagnosticar diferentes demandas.
Por meio da CPA, a comunidade interna e externa tem acesso aos resultados e feedback na
condução das demandas identificadas.
O novo processo avaliativo está estruturado com base nos cinco eixos, em consonância com a
Nota Técnica nº 065/2014 e com a Portaria nº 92/2014.
•

Objetivos Gerais do Planejamento do Processo de Autoavaliação

O processo de autoavaliação da EBAPE é estruturado por meio de indicadores de desempenho
que refletem as metas institucionais, contribuindo para seu fortalecimento e avanço, proporcionando
uma visão sistêmica do processo. A prática da avaliação permanente do progresso dos objetivos
estabelecidos permeia os vários níveis da instituição, incluindo a Congregação, os Colegiados e a
CPA, mecanismos formais de avaliação que fornecem as bases de um sistema democrático de
incentivos abrangentes. Desta forma o processo de autoavaliação tem auxiliado na interpretação e
na sistematização dos dados, diagnosticando desafios, definindo e redefinindo estratégias de ação,
na análise coletiva dos significados, na identificação de potencialidades, visando à superação dos
desafios encontrados durante o processo.
•

Objetivos Específicos do Processo de Autoavaliação:

Durante o processo de avaliação, mudanças são introduzidas e novas práticas são incorporadas.
E, a partir dessas mudanças, reformas são implantadas no sentido de garantir e proporcionar avanços
no âmbito do processo, com objetivos voltados para a melhoria e manutenção da qualidade do ensino
oferecido pela EBAPE.
São objetivos específicos do processo de autoavaliação:
 Avaliar a instituição como uma totalidade integrada, permitindo a autoanálise valorativa da
coerência entre a missão e as políticas institucionais efetivamente realizadas, visando à
melhoria da qualidade acadêmica e o desenvolvimento institucional;
 Gerar, nos membros da comunidade acadêmica, autoconsciência de sua participação e
envolvimento, na percepção dos desafios para o presente e o futuro da instituição,
estabelecendo mecanismos institucionalizados e participativos para a realização do processo
de autoavaliação;
 Produzir informações que contribuam para uma gestão participativa e para a tomada de
decisão de seus líderes (dirigentes e coordenadores), visando à melhoria contínua de
qualidade do ensino, pesquisa e dos serviços desenvolvidos;
 Identificar os pontos fortes e diagnosticar demandas;
 Fortalecer as relações de cooperação entre os setores da Escola;
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 Tornar mais efetivo o vínculo da Instituição com a comunidade;
 Julgar acerca da relevância científica e social de suas atividades e produtos; e
 Prestar contas à sociedade sobre as atividades de ensino, pesquisa e extensão
desenvolvidos pela Escola.

São destacadas, as ações realizadas e os resultados alcançados relativos aos eixos que
correspondem às dez dimensões contidas na Lei nº 10.861 que institui o SINAES. Todo o trabalho é
planejado e executado, destacando, entre outros elementos, a metodologia, os instrumentos
utilizados na operacionalização da proposta, as formas de análise e de tratamento dos dados
coletados; a identificação dos desafios diagnosticados.
Estes resultados são incorporados na elaboração do planejamento da gestão acadêmicoadministrativa da Escola, de acordo com a missão e os objetivos da EBAPE.
•

Planejamento e Avaliação dos Processos Educacionais

A EBAPE atribui especial importância ao planejamento e avaliação dos processos educacionais.
Compreende que por meio da avaliação é possível desmistificar as visões centralizadoras e
autoritárias. Além disso, reconhece que é necessário dar “vez e voz” à sua comunidade, de maneira
a identificar as potencialidades e desafios, corrigir rumos e fortalecer a participação dos atores
acadêmicos. Deste modo, a Escola organiza-se de forma participativa em relação aos atores da
comunidade acadêmica, seja nos processos decisórios, seja nos procedimentos de operacionalização
de seus objetivos, prevendo suas ações futuras e os recursos necessários para alcança-los. Para a
Escola, o processo de autoavaliação possui efeito transformador além de contribuir para a eficiência
de uma gestão participativa.

a) Cultura de Planejamento e Avaliação Institucional
O modelo de gestão da EBAPE é fortemente baseado na cultura de planejamento por resultados
mensuráveis, por meio de indicadores de desempenho que refletem as metas institucionais. A prática
da avaliação permanente para alcance dos objetivos previstos no PDI, permeia vários níveis da
instituição, incluindo a Congregação, os Colegiados e a CPA, mecanismos formais de avaliação na
Escola.

b) Objetivos dos Processos de Planejamento e Avaliação
Os objetivos dos processos avaliativos da Escola e os resultados alcançados encontram-se
mencionados na introdução deste relatório. Com o processo de autoavaliação, a instituição se
compromete a reorientação pedagógica, que solicite dos agentes educativos, reflexão sobre suas
práticas e diálogo entre si, visando a construção de parcerias inteligentes.

c) Avaliação de Desempenho da Organização
A EBAPE, em sua avaliação organizacional, procura analisar como a organização e suas
unidades utilizam-se dos recursos de que dispõem, sejam estes específicos ou compartilhados
(recursos que a Mantenedora coloca a disposição das Escolas, como instalações-físicas, biblioteca,
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laboratórios de informática, área de lazer, auditórios, entre outros) e como reagem às oportunidades
e às ameaças do ambiente e quanto dos objetivos e metas propostos tem sido alcançado.
A EBAPE, por meio de resultados obtidos no programa de avaliação de desempenho
organizacional, é possível avaliar a eficiência, a eficácia e a efetividade de suas ações.

d) Avaliação de Desempenho dos Recursos Humanos
A EBAPE promove a avaliação de desempenho de seus funcionários. Esta avaliação consiste
em verificar o desempenho do funcionário, em relação ao desempenho esperado de cada função. Os
resultados da avaliação de desempenho dos funcionários são utilizados para identificar: necessidades
de treinamento e aperfeiçoamento, objetivando melhoria das condições de trabalho; remanejamento
de pessoas, de forma adequar as habilidades às tarefas desenvolvidas ou a desenvolver. O desafio,
com o qual qualquer instituição se depara neste processo avaliativo, consiste na concepção de
mecanismos que conciliem padrões quantitativos e qualitativos de mensuração de desempenho.
A EBAPE reconhece que a avaliação de desempenho dos funcionários constitui-se em um
instrumento valioso e útil para o desenvolvimento profissional da equipe de trabalho e para sua
gestão, e operacionaliza-se da seguinte forma:
•

aplicado anualmente;

•

é realizado por intermédio de questionário encaminhado às chefias. O instrumento é
composto pelas categorias avaliadas compreendendo: assiduidade, comprometimento com
a Instituição, potencial, produtividade e relacionamento interpessoal. Os pesos variam de
acordo com a natureza do cargo de cada funcionário.

•

é realizada reunião com todos os avaliadores, onde cada um apresenta as suas avaliações e
seus pareceres sobre os avaliados; e

•

Por fim, a Direção consolida o resultado da avaliação, após todos os procedimentos já
descritos e gera uma lista dos melhores avaliados para submissão de premiação à
Presidência.

Em relação à avaliação de corpo docente da Escola, o plano anual de trabalho configura-se em
instrumento por meio do qual é possível analisar as metas propostas por cada professor para o ano
em exercício e o que foi efetivamente cumprido ao seu final. O plano de trabalho docente constitui
compromisso do professor com a Direção da Escola e enumera ações que o docente planeja alcançar
tais como: disciplinas a lecionar nos diversos programas educacionais da EBAPE, orientações,
publicações, projetos de pesquisas etc.

Na avaliação do Corpo Técnico-Administrativo a EBAPE utiliza uma pesquisa interna
disponibilizada em meio eletrônico ao final do ano letivo. Nesta pesquisa, além da oportunidade de
identificar o perfil dos funcionários e relacionamento profissional, utiliza-se deste como canal para
manifestar opiniões, avaliar a eficiência na execução das atividades individuais, condição dos
equipamentos eletrônicos para o desenvolvimento e condições de trabalho, entre outros. Com isso,
contribui-se de maneira eficaz para tomada de decisões que contribuem na melhoria da qualidade
das condições de trabalho do corpo técnico-administrativo e seus aspectos. Além do propósito de dar
voz aos seus colaboradores internos, é possível também diagnosticar possíveis desafios a serem
transpostos.
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e) Avaliação da Qualidade Acadêmica
Dedicada a manutenção da qualidade do ensino ofertado, a Escola pratica avaliação docente e
dos cursos por meio de pesquisa a 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 EBAPE disponibiliza
cartazes com resultados da avaliação por período nas dependências de circulação de docentes,
discentes e colaboradores da Escola. Além disso, a Escola através de seus colegiados dos cursos,
que se reúne duas vezes ao ano, avalia a qualidade do desenvolvimento dos programas.

f)

Resultados das Avaliações EBAPE

O resultado das avaliações tem a finalidade de priorizar ações de curto, médio e longo prazo, de
planejar de modo compartilhado e de estabelecer etapas para alcance de metas estabelecidas da
EBAPE para o futuro. O resultado das avaliações permite a revisão de ações, redirecionamento das
estratégias de planejamento e da gestão institucional. A CPA serve de canal para o acompanhamento
do desempenho acadêmico e do processo sistemático de informações à sociedade.
O relatório gerado pela CPA serve para que a EBAPE identifique os pontos fortes e os desafios
a serem transpostos, envolvendo-se no processo de reflexão sobre a realidade diagnosticada,
assumindo assim, a direção efetiva de sua gestão política, acadêmica e científica. Os resultados
servem para promover a revisão do planejamento da Escola, bem como os projetos pedagógicos dos
cursos.

g) Atuação da CPA - Comissão Própria de Avaliação
A CPA da EBAPE procura produzir dados e relatórios que refletem o panorama da Escola, de
modo a acompanhar o seu desenvolvimento, a auxiliar as ações, as estratégias e políticas que
promovam o seu desenvolvimento. Ao longo do ano de 2016, a Comissão Própria de Avaliação
acompanha os processos de avaliação externa e interna, realiza reuniões com seus membros para
ouvir sugestões e apresentar os resultados alcançados ao longo do ano, de modo a dar
prosseguimento ás atividades já planejadas além de propor novos objetivos e metas.
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Avaliação dos níveis de ensino: graduação presencial *

3.1.1

Avaliação das disciplinas pelos alunos– 2016:
Média 2016.1

Item Avaliado

Média 2016.2

Média Final

Escala de 0 a 10
Conteúdo da Disciplina

7,6

7,2

7,4

Objetivos da Disciplina

7,8

7,4

7,6

Avaliação Geral da Disciplina

7,4

7,0

7,2

Avaliação dos professores pelos alunos– 2016:
Média 2016.1 Média 2016.2
Item Avaliado

Média Final

Escala de 0 a 10

Critérios de avaliação

7,2

6,9

7,05

Disponibilidade do professor para atendimento fora da sala de aula

7,7

7,3

7,5

Atividades/tarefas/trabalhos propostos

7,3

6,8

7,05

Entusiasmo do professor para transmitir o conteúdo

7,8

7,4

7,6

Pontualidade

8,3

7,8

8,05

Uso de técnicas didáticas

6,9

6,4

6,65

Esclarecimento da articulação entre a disciplina e as demais disciplinas do curso

7,4

7,1

7,25

Esclarecimento da importância da disciplina

7,7

7,3

7,5

Avaliação geral do professor

7,6

7,1

7,35

Autoavaliação dos alunos– 2016:

Item Avaliado

Média 2016.1

Média 2016.2

Média Final

Escala de 0 a 10
Dedicação às atividades solicitadas pelo professor

7,2

7,2

7,2

Aumento do interesse pela disciplina ao longo do curso

6,7

6,4

6,55

Interesse prévio pela disciplina

7,0

6.6

7,0

Sua autoavaliação geral nesta disciplina

7,1

6,8

6,95

Considerações sobre as avaliações do curso de graduação:
Todos os tópicos apresentaram queda na avaliação do primeiro para o segundo semestre. A
coordenação do curso estudará os resultados, avaliando o motivo do declínio das médias.

*

As avaliações são aplicadas semestralmente e a pesquisa em sua íntegra encontra-se arquivada e disponível para consulta.
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3.1.2

Avaliações nos níveis de ensino: stricto sensu – Mestrado Profissional em
Administração Pública (MAP) *

Avaliação das disciplinas pelos alunos– 2016:
Média 2016.1
Item Avaliado

Média 2016.2

Média Final

Escala de 0 a 10

Conteúdo da Disciplina

8,6

8,7

8,65

Objetivos da Disciplina

8,7

8,8

8,75

Avaliação Geral da Disciplina

8,7

8,7

8,7

Avaliação dos professores pelos alunos– 2016:
Média 2016.1 Média 2016.2
Item Avaliado

Média Final

Escala de 0 a 10

Critérios de avaliação

8,5

8,3

8,4

Disponibilidade do professor para atendimento fora da sala de aula

8,8

8,7

8,75

Atividades/tarefas/trabalhos propostos

8,4

8,1

8,25

Entusiasmo do professor para transmitir o conteúdo

9,0

9,0

9,0

Pontualidade

9,1

8,8

8,95

Uso de técnicas didáticas

8,4

8,1

8,25

Esclarecimento da articulação entre a disciplina e as demais disciplinas do curso

8,5

8,5

8,5

Esclarecimento da importância da disciplina

8,8

8,7

8,75

Avaliação geral do professor

8,9

8,8

8,85

Autoavaliação dos alunos– 2016:
Média 2016.1
Item Avaliado

Média 2016.2

Média Final

Escala de 0 a 10

Dedicação às atividades solicitadas pelo professor

8,3

8,0

8,15

Aumento do interesse pela disciplina ao longo do curso

8,7

8,5

8,6

Interesse prévio pela disciplina

8,3

8,4

8,35

Sua autoavaliação geral nesta disciplina

8,2

8,0

8,1

Considerações sobre as avaliações do programa de Mestrado Profissional em Administração
Pública: As médias não obtiveram mudança significativa.

*

As avaliações são aplicadas semestralmente e a pesquisa em sua íntegra encontra-se arquivada e disponível para consulta.
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3.1.3

Avaliações nos níveis de ensino: stricto sensu – Mestrado Profissional em
Administração Pública (MAP) – turma intensiva*

Avaliação das disciplinas pelos alunos– 2016:
Média 2016.1

Média 2016.2

Média Final

Item Avaliado – Intensiva
Escala de 0 a 10
Conteúdo da Disciplina

8,6

8,8

8,7

Objetivos da Disciplina

8,7

8,9

8,8

Avaliação Geral da Disciplina

8,6

8,8

8,7

Avaliação dos professores pelos alunos– 2016:
Média 2016.1
Item Avaliado – Intensiva

Média 2016.2

Média Final

Escala de 0 a 10

Critérios de avaliação

8,6

8,2

8,4

Disponibilidade do professor para atendimento fora da sala de aula

8,8

8,8

8,8

Atividades/tarefas/trabalhos propostos

8,2

7,9

8,1

Entusiasmo do professor para transmitir o conteúdo

9,0

9,1

9,05

Pontualidade

8,7

8,7

8,7

Uso de técnicas didáticas

8,2

8,0

8,1

Esclarecimento da articulação entre a disciplina e as demais disciplinas do curso

8,7

8,7

8,7

Esclarecimento da importância da disciplina

8,8

8,8

8,8

Avaliação geral do professor

8,8

8,8

8,8

Autoavaliação dos alunos– 2016:
Média 2016.1 Média 2016.2
Item Avaliado – Intensiva

Média Final

Escala de 0 a 10

Dedicação às atividades solicitadas pelo professor

8,1

7,9

8,0

Aumento do interesse pela disciplina ao longo do curso

8,7

8,7

8,7

Interesse prévio pela disciplina

8,2

8,1

8,15

Sua autoavaliação geral nesta disciplina

8,0

7,9

7,95

Considerações sobre as avaliações do programa de Mestrado Profissional em Administração
Pública –turma intensiva: observou-se o aumento das médias na avaliação das disciplinas.

*

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

Relatório Parcial de Autoavaliação 2016• FGV/EBAPE

19

3.1.4

Avaliações nos níveis de ensino: stricto sensu – Mestrado Executivo em
Gestão Empresarial*

Avaliação das disciplinas pelos alunos– 2016:
Média 2016.1
Item Avaliado

Média 2016.2

Média Final

Escala de 0 a 10

Conteúdo da Disciplina

7,8

7,8

7,8

Objetivos da Disciplina

8,3

8,1

8,2

Avaliação Geral da Disciplina

7,9

7,9

7,9

Avaliação dos professores pelos alunos– 2016:
Média 2016.1 Média 2016.2
Item Avaliado

Média Final

Escala de 0 a 10

Critérios de avaliação

7,6

8,0

7,8

Disponibilidade do professor para atendimento fora da sala de aula

8,3

8,4

8,35

Atividades/tarefas/trabalhos propostos

7,4

7,8

7,6

Entusiasmo do professor para transmitir o conteúdo

8,6

8,6

8,6

Pontualidade

8,9

8,7

8,8

Uso de técnicas didáticas

7,5

7,7

7,6

Esclarecimento da articulação entre a disciplina e as demais disciplinas do curso

7,8

7,6

7,7

Esclarecimento da importância da disciplina

8,2

8,1

8,15

Avaliação geral do professor

8,1

8,1

8,1

Autoavaliação dos alunos– 2016:
Média 2016.1

Média 2016.2

Média Final

Item Avaliado
Escala de 0 a 10
Dedicação às atividades solicitadas pelo professor

7,8

8,0

7,9

Aumento do interesse pela disciplina ao longo do curso

8,0

8,1

8,05

Interesse prévio pela disciplina

8,0

7,9

7,95

Sua autoavaliação geral nesta disciplina

7,5

7,8

7,65

Considerações sobre as avaliações do programa de Mestrado Executivo em Gestão Empresarial:
As médias não obtiveram mudança significativa.

*

As avaliações são aplicadas semestralmente e a pesquisa em sua íntegra encontra-se arquivada e disponível para consulta.
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3.1.5

Avaliações nos níveis de ensino: stricto sensu – Mestrado e Doutorado
Acadêmico*

Avaliação das disciplinas pelos alunos– 2016:
Média 2016.1

Média 2016.2

Média Final

Item Avaliado
Escala de 0 a 10
Conteúdo da Disciplina

8,4

8,4

8,4

Objetivos da Disciplina

8,7

8,6

8,65

Avaliação Geral da Disciplina

8,4

8,5

8,45

Avaliação dos professores pelos alunos 2016:
Média 2016.1 Média 2016.2

Média Final

Item Avaliado
Escala de 0 a 10
Critérios de avaliação

8,7

8,8

8,75

Disponibilidade do professor para atendimento fora da sala de aula

8,7

8,6

8,65

Atividades/tarefas/trabalhos propostos

8,4

8,5

8,45

Entusiasmo do professor para transmitir o conteúdo

8,6

8,6

8,6

Pontualidade

9,0

8,2

8,6

Uso de técnicas didáticas

7,9

8,1

8,0

Esclarecimento da articulação entre a disciplina e as demais disciplinas do curso

8,2

8,1

8,15

Esclarecimento da importância da disciplina

8,6

8,6

8,6

Avaliação geral do professor

8,4

8,5

8,45

Autoavaliação dos alunos– 2016:
Média 2016.1

Média 2016.2

Média final

Item Avaliado
Escala de 0 a 10
Dedicação às atividades solicitadas pelo professor

8,3

8,5

8,4

Aumento do interesse pela disciplina ao longo do curso

8,0

8,0

8,0

Interesse prévio pela disciplina

8,0

8,4

8,2

Sua autoavaliação geral nesta disciplina

8,1

8,4

8,25

Considerações sobre as avaliações do programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico:
Considerando os indicadores de dedicação às atividades e interesse prévio pela disciplina, a
autoavaliação discente se destacou.
*

As avaliações são aplicadas semestralmente e a pesquisa em sua íntegra encontra-se arquivada e disponível para
consulta.
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3.1.6

Avaliações dos níveis de ensino: graduação tecnológica

Avaliação ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) - 2016.1:
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Avaliação do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 2016.2:
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Encontro Presencial de Abertura 2016.2:
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Encontro Presencial 2016.1:
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3.1.7

Avaliação de egressos: graduação presencial

A pesquisa obteve 85% de adesão e foi aplicada em 2016.1.
Identificação:

1

27 ou mais

6
Sexo

Idade

Masculino
4

24-26

6

Feminino

7

21-23
2

4

Atualmente reside na
cidade do Rio de
Janeiro?

0

6

0

2

4

6

8

1

Não

11

Sim

0

5

10

15

Formação Complementar/Continuada:

Grau de conhecimento das línguas –
Espanhol, francês e Inglês:

3
Não domino

7

0
3

Básico

4

0

Intermediário

1
1

0

Avançado

0

Fluente

0
0

4
3
1
9
1

2

3
Espanhol

4
Francês

5

6

7

8

9

Inglês
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27

Você fez o curso que
realmente desejava?

3

2

Bolsa vestibular

10

Recursos próprios

0

2

4

6

8

1

Não

11

Sim

10

0

5

10

15

Na sua opinião, o curso
lhe preparou para o
mercado de trabalho?

Visão do Curso – Formação Profissional:

Pouco

0

Razoavelmente

0
4

Bem

6

Muito bem
2

Plenamente

Importância do ESTÁGIO
para a formação
profissional:

0

1

2

3

4

5

6

0

Pouco importante

1

Razoalvelmente importante
0

Em parte importante

2

importante

9

Muito importante
0

Importância do
PROGRAMA TRAINEE
para a formação
profissional:

Como você financiou sua
graduação?

Bolsa de desempenho
acadêmico

2

4

6

8

10

5

Pouco importante
0

Razoalvelmente importante

1

Em parte importante
0

importante

6

Muito importante
0

1

2

3

4

5

6
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Importância do
INTERCÂMBIO
INTERNACIONAL para a
formação profissional:

5

Pouco importante
4

Razoalvelmente importante
1

Em parte importante
0

importante

2

Muito importante

Importância do PROJETO
DE PESQUISA / PIBIC
para a formação
profissional

0

1

2

3

4

5

6

Pouco importante
0

Razoalvelmente importante

3

Em parte importante
0

importante

3

Muito importante
0

1

2

3

4

5

6

Pretende cursar alguma
Pós-Graduação?

Educação Continuada:

2

Não

10

Sim
0

2

4

6

8

10

4

Não

8

Sim

0

2

4

6

8

Exerce atividade
compatível com a sua
área de formação?

Você está exercendo
atividade profissional
atualmente?

Situação Profissional:

Em área não
relacionada à sua
formação

0

Em área compatível
com sua formação

8

0

2

4

6

8
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0

De 13 a 15 salários mínimos

0

De 10 a 12 salários mínimos

0

De 7 a 9 salários mínimos

0

Faixa salarial mensal:

Acima de 15 salários mínimos

5

De 4 a 6 salários mínimos
3

De 1 a 3 salários mínimos

Porte da Empresa
(classificação do BNDES):

0

2

3

4

5

6

Grande empresa
0

Média-grande empresa
Média empresa

1

Pequena empresa

1
0

Microempresa
0

Qual o setor de atuação da
sua empresa ou atuação?

1

1

2

3

4

5

6

4

Outro
1

Auditoria

2

Consultoria

3

Mercado financeiro
0

3º setor (sem fins lucrativos)

1

Indústria
0

Comércio
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4
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3.1.8

Avaliação de egressos: graduação tecnológica à distância

A pesquisa obteve 26% de adesão e foi aplicada em 2016.1.

Identificação:

27 ou mais

27

Sexo

Idade

Masculino (M)

24-26

13

Feminino (F)

21-23
0

10

20

0

30

20

30

40

13

Outros
Onde reside?

10

3

Brasília - DF
0

Curitiba - PR

16

São Paulo - SP
8

Rio de Janeiro - RJ
0

Manaus - AM
0

5

10

15

20

Grau de conhecimento das línguas –
Espanhol, francês e Inglês:

Formação Complementar/Continuada:

3
0

Avançado

13

7
3

Intermediário

10

8
3

Básico

15
0

2

4
Espanhol

6
Francês

8

10

12

14

16

Inglês
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Você fez o curso que
realmente desejava?

38

Recursos próprios
0

Bolsa Funcionário
Bolsa de desempenho…

1
0

Bolsa vestibular
0

10

20

30

3

Não

37

Sim

40

0

10

20

30

40

Na sua opinião, o curso lhe
preparou para o mercado de
trabalho?

Visão do Curso – Formação Profissional:

1

Pouco

6

Razoavelmente

11

Bem

18

Muito bem
4

Plenamente

Importância atividade de
WORKSHOP
INTERDISCIPLINAR para a
formação profissional:

0

5

10

15

20

19

Muito importante
8

Importante
6

Em parte importante
5

Razoavelmente importante
1

Pouco importante
0

Importância atividade
INDIVIDUAL ON-LINE para a
formação profissional

Como você financiou
sua graduação?

1

Outros

5

10

15

20

19

Muito importante
17

Importante
3

Em parte importante
1

Razoavelmente importante
0

Pouco importante
0

5

10

15

20
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Pretente cursar alguma PósGraduação?

13

Muito importante

16

Importante
9

Em parte importante
2

Razoavelmente importante
0

Pouco importante
0

5

10

15

20

Exerce atividade compatível
com a sua área de formação

Você está exercendo
atividade profissional
atualmente?

Situação Profissional:

4

Não

36

Sim

10

Qual é sua faixa salarial
mensal?

0

20

30

40

5

Em área compatível com
sua formação

31

0

10

20

30

40

6

Acima de 15 salários mínimos
3

De 13 a 15 salários mínimos

9

De 10 a 12 salários mínimos
3

De 7 a 9 salários mínimos

11

De 4 a 6 salários mínimos
4

De 1 a 3 salários mínimos
0

Porte da Empresa
(classificação do BNDES):

Em área não relacionada à
sua formação

2

4

6

8

10

12

16

Grande empresa
6

Média-grande empresa
5

Média empresa
3

Pequena empresa

6

Microempresa
0

2

4

6

8

10

12

14

16
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Qual o setor de atuação da sua
empresa ou atuação?

19

Outros
0

Auditoria

5

Consultoria
4

Mercado financeiro
3º setor (sem fins lucrativos)

1

Indústria

1
6

Comércio
0

5

10

15

20
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3.1.9

Avaliação de egressos: stricto sensu - Mestrado Profissional em Administração
Pública (MAP)

A pesquisa obteve 64% de adesão e foi aplicada na turma Intensiva 2014 e Regular 2015.
Identificação:

16

Acima de 38 anos
8

Sexo

Idade

Feminino

11

32 a 37 anos
4

26 a 31 anos

23

Masculino

0

20 a 25 anos
10

20

Reside atualmente no Rio
de Janeiro?

0

0

30

5

10

15

20

6

Não

25

Sim

0

10

20

30

8

Não

23

Sim

0

5

10

15

20

25

Como finnaciou seu curso?

Já possuía outra Pós-Graduação
(Lato ou Stricto Sensu)?

Formação Acadêmica:

4

Outros

17

Bolsa Institucional
Bolsa Capes

0

Bolsa CNPQ

0
10

Recursos Próprios
0

5

10

15

20
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Grau de conhecimento das línguas – Espanhol, francês
e Inglês:

4
13

Não domina a lingua

0
7
0

Básico

7
6

Intermediário

3
3

Avançado

3

6
12
2
1

Fluente

9
0

2

4

Espanhol

6
Francês

8

10

12

14

Inglês

0

Pouco

1

Razoavelmente

6

Bem

21

Muito bem
3

Plenamente

O curso contribuiu para
estimular a atividade de
pesquisa?

0

5

0

NSA

4

Em parte
1

Não

26

Sim
0

10

20

30

10

O curso contribuiu para
incentivar a carreira docente?

Na sua opinião, o curso lhe
preparou para o mercado de
trabalho?

Avaliação Institucional:

15

20

25

0

NSA

11

Em parte
4

Não

16

Sim
0

5

10

15

20
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4

Não

21

Sim
0

O curso contribuiu para a
sua realizaçõ pessoal?

O curso contribuiu para
aumentar a sua rede de
contatos (Network)?

6

Em parte

5

NSA

0

Em parte

0

Não

0

10

15

20

10

20

Como você avalia a
FGV/EBAPE?

0

2

Em parte
1

Não

28

Sim
0

31

Sim

0

NSA

25

Qual conceito atribui ao
curso que concluiu?

O curso contribuiu para a
sua ascenção profissional?

0

NSA

30

Ruim

0

Regular

0

0

Regular

0

20

30

1

Bom

17

Muito Bom
13

Excelente
0

40

Ruim

10

5

10

15

20

2

Bom

10

Muito Bom

19

Excelente
0

5

10

15

20

1

Não

30

Sim

Como obteve sua colocação
profissional?

Você está exercendo atividade
profissional atualmente?

Situação Profissional:

0

Não trabalha

2

Empresa Familiar/Própria

3

Indicação
1

Processo Seletivo

24

Concurso público
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10

20

30

0

5

10

15

20

25
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1

Diretor

9

Coordenador
2

Pesquisador
0

Docente

Qual a sua faixa salarial mensal?

0

2

4

6

8

29

2

Pesquisa

1

Docência

10

0

5

De 7 a 9 salários mínimos
1

De 4 a 6 salários mínimos
0

De 1 a 3 salários mínimos

Setor da Organização:

22

5

4

Porte da empresa
(classificação BNDES):

2

7

0

30

10

De 10 a 12 salários mínimos

Município do Rio de
Janeiro

20

3

De 13 a 15 salários mínimos

Fora do Município do rio
de Janeiro

10

11

Acima de 15 salários mínimos

0

Localização da empresa ou
organização:

Organização (privada,
pública e não
governamental)

Qual a área em que atua?

Qual o seu cargo atual?

2

Sócio/empresário

6

8

10

12

18

Grande empresa
1

Média - Grande empresa

2

Média empresa
1

Pequena empresa

2

Microempresa

10 15 20 25

0

5

10

15

20

0

Terceiro Setor

3

Setor Privado

27

Setor Público
0

5

10

15

20

25

30
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3.1.10 Avaliação de egressos: stricto sensu – Mestrado Executivo em Gestão
Empresarial (MEX)

A pesquisa obteve 55% de adesão e foi aplicada em 2015.

Identificação:

Acima de 38 anos
Sexo

Faixa etária

7

Feminino

15

Masculino

32 a 37 anos
26 a 31 anos
20 a 25 anos

5

10

Reside atualmente no
Rio de Janeiro?

0

0

15

5

10

15

4

Não

18

Sim
0

5

10

15

20

Como financiou seu
curso?

2

Não

20

Sim
0

5
Grau de conhecimento das línguas –
Espanhol, francês e Inglês:

Já possuía outra PósGraduação (Lato ou
Stricto Sensu)?

Formação Acadêmica:

10

15

Bolsa Capes

0

Bolsa CNPQ

0

0

2

Intermediário

0

Avançado

0

15

6
3
3
6
4

1

Fluente

10

5

3

0

5

7

0

Básico

12

Recursos Próprios

20

Não domina a lingua

5

Bolsa Institucional

0
Espanhol

12
2

4
Francês

6

8

10

12

Inglês

Relatório Parcial de Autoavaliação 2016• FGV/EBAPE

39

Qual conceito voc~e atribui ao
curso que concluiu?

NSA

Não

0

NSA

Não

Ruim

0

Regular

0

Bom

0

Razoavelmente

Bem

Muito bem

Plenamente
0

Em parte

Em parte

0
5

5
10

5

Muito Bom

5
10

0
5

0

Sim
17

15

Sim
10
15

Excelente

10
O curso contribuiu para
ascenção profissional?

Na sua opinião, o curso lhe
preparou para o mercado de
trabalho?

1
4
12

5
O curso contribuiu para
estimular a atividade de
pesquisa?

0

0
4

0
18

2

6

14

15
O curso contribuiu para sua
realização pessoal?

O curso contribuiu para
incentivar a carreira docente?

Pouco

Como você avalia a
FGV/EBAPE?

O curso contribuiu para o
aumento da sua rede de
contatos (Network)?

Avaliação Institucional:

NSA

15

NSA

20

NSA

Não

20

0

0

Em parte
1

Não
1

Sim
20

0

Não

5

Em parte

0

Em parte

0

Ruim

0

Regular

0

Bom

0

10

5
10

5
10

Muito Bom

5
15

Sim
15

15

10

20

0
5

1
16
20

0
2

0

Sim
20

20

7

Excelente

15

15

Relatório Parcial de Autoavaliação 2016• FGV/EBAPE

40

9

Qual seu cargo atual?

Outros
0

Não

22

Sim

Sócio/empresário

3

Diretor

3
5

Coordenador
2

Pesquisador
0

Docente
5

10

Qual vínculo possui na sua atividade
profissional?

0

15

20

0

25

2

4

6

8

10

4

Outros
1

Autonomo
0

Bolsista/Pesquisador

1

Funcionário Público

16

CLT
0

Qual a sia faixa salarial mensal?

Você está exercendo atividade
profissional atualmente?

Situação Profissional:

2

4

6

8

10

12

14

16

15

Acima de 15 salários mínimos
3

De 13 a 15 salários mínimos
1

De 10 a 12 salários mínimos

3

De 7 a 9 salários mínimos
De 4 a 6 salários mínimos

0

De 1 a 3 salários mínimos

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Relatório Parcial de Autoavaliação 2016• FGV/EBAPE

41

Porte da empresa (classificação
BNDES):

1

Município do Rio de
Janeiro

21

0

Qual o setor da organização ou
empresa?

Localização da Organização:

Fora do Município do rio de
Janeiro

11

Grande empresa
3

Média - Grande empresa

4

Média empresa
1

Pequena empresa

3

Microempresa

5 10 15 20 25

0

5

10

15

0

Terceiro Setor

17

Setor Privado

5

Setor Público

0

5

10

15

20
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3.1.11 Avaliação de egressos: stricto sensu – Mestrado Acadêmico em Administração

A pesquisa obteve 71% de adesão e foi aplicada em 2016.

Identificação:

Sexo

4

Masculino

1

32 a 37 anos

1

Faixa etária

8

Feminino

Acima de 38 anos

8

26 a 31 anos
2

20 a 25 anos
2

4

Reside atualmente no Rio de
Janeiro?

0

6

0

8

2

4

6

8

2

Não

10

Sim

0

2

4

6

8

10

9

Não

3

Sim

Como financiou seu curso?

Já possuía outra Pós-Graduação (lato
ou Stricto Sensu)?

Formação Acadêmica:

Outros

0

Bolsa Institucional

0

8

Bolsa Capes
3

Bolsa CNPQ
1

Recursos Próprios
0

5

10

0

2

4

6

8
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3

0
2

Básico

0

Avançado

0

Fluente

0

3
1
1
3
3
8

0

1

2

Na sua opinião, o curso lhe
preparou para o mercado de
trabalho?

Espanhol

1
4

Razoavelmente

5

Bem
1

Muito bem

2

Plenamente

O curso contribuiu para
incentivar a carreira
docente?

0

1

2

3

4

2

Em parte
1

Não

9

Sim
0

2

4

6

8

Francês

4

5

10

6

7

8

Inglês

NSA

0

Em parte

0

Não

0
12

Sim
0

5

0

NSA

3

O curso contribuiu para
estimular atividades de
pesquisa?

Intermediário

Pouco

3

0

O curso contribuiu para
ascenção profissional?

Grau de conhecimento das línguas - Espanhol,
francês e Inglês:

0
Não domina a lingua

5

10

15

1

NSA

4

Em parte
1

Não

6

Sim
0

2

4

6
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Em parte

1
0

Não

10

Sim
0

Qual conceito você atribui
ao curso que concluiu?

O curso contribuiu para
sua realiazação pessoal?

1

5

Ruim

0

Regular

0

4
0

2

0

Não

0
11

Sim
0

7

Muito Bom
Excelente

Em parte

10

1

Bom

1

NSA

Como você avalia a
FGV/EBAPE?

O curso contribuiu para o
aumento da sua rede de
contatos (Network)

NSA

4

6

5

Ruim

0

Regular

0

Bom

0

10

15

8

Muito Bom
4

Excelente

8

0

2

4

6

8

Qual o seu cargo
atual?

7

Não

5

Sim

0

2

Qual vínculo possui na sua
atividade profissional?

Você está exerceno
atividade profissional
atualmente?

Situação Profissional:

4

6

4

Outros
Sócio/empresário

0

Diretor

0
1

Coordenador
Pesquisador

0

Docente

0
0

8

Outros

0

Autonomo

0

Bolsista/Pesquisador

0

1

2

3

4

1

Funcionário Público

4

CLT
0

1

2

3

4

Relatório Parcial de Autoavaliação 2016• FGV/EBAPE

45

De 13 a 15 salários mínimos

0

De 10 a 12 salários mínimos

0

De 7 a 9 salários mínimos

2

De 4 a 6 salários mínimos

2
0

De 1 a 3 salários mínimos

Fora do Município do rio
de Janeiro

0,5

1

Município do Rio de
Janeiro

4

0

Qual o setor da organização ou
emoresa?

Localiação da Organização:

0

Porte da empresa
(classificação BNDES):

Qual a sua faixa salarial mensal?

1

Acima de 15 salários mínimos

1

2

3

1

1,5

2

Grande empresa
Média - Grande
empresa
Média empresa
Pequena empresa
Microempresa

4

0

0,5

1

1,5

2

0

Terceiro Setor

3

Setor Privado

2

Setor Público

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3
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3.1.12 Avaliação de egressos: stricto sensu – Doutorado em Administração

Faixa etária

A pesquisa obteve 70% de adesão e foi aplicada em 2016.

8

Sexo

Feminino

6

Masculino

7

Acima de 38 anos
4

32 a 37 anos
3

26 a 31 anos
0

20 a 25 anos
2

4

Reside atualmente no
Rio de Janeiro?

0

6

8

0

2

4

6

8

5

Não

9

Sim

0

2

4

6

8

10

Como financiou seu
curso?

1

Não

13

Sim
0

5

Grau de conhecimento das línguas Espanho, Francês e Inglês:

Já possuía outra PósGraduação (Lato ou
Strictp Sensuu)?

Formação Acadêmica:

10

5

Outros
1

Bolsa Institucional

2

Bolsa Capes
1

Bolsa CNPQ

5

Recursos Próprios
0

15

2

2
Não domina a lingua

3

2

1

5

1

Intermediário

Avançado

0
0

Fluente

0
0

Espanhol

6

6

0

Básico

4

6

4
1
3
1

2

Francês

3

4

5

6

Inglês
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Qual conceito você atribui
ao curso que concluiu?

Bem

0

NSA

Em parte

Não

0

NSA
0

Em parte
0

Não

0

Ruim

0

Regular

0

Bom

0

2
2

0
3

0

Sim
11

5
10

Sim
5
10

Muito Bom

Excelente

4

6
O curso contribuiu para
ascenção profissional?

Na sua opinião, o curso lhe
preparou para o mercado
de trabalho?
Razoavelmente

2
12
O curso contribuiu para
realização pessoal?

O curso contribuiu para
incentivar a carreira
docente?

Pouco
1

0
3
5

Plenamente
5

4
O curso contribuiu para
estimular a atividade de
pesquisa?

Muito bem

2

7

5

Como você avalia a
FGV/EBAPE?

O curso contribuiu para o
aumento da sua rede de
contatos (Network)?

Avaliação Institucional:

15

8

NSA

6

Em parte

15

0

Em parte
1

Não
0

Sim
13

0

NSA

NSA
0

Em parte
0

Não

0

5

Não

0

0

Ruim

0

Regular

0

Bom

2
10

Sim
5

5

Muito Bom

4
15

1

0
2
11

10
15

1

Sim
13

10
15

2

5

Excelente

7

6

8
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1

Qual seu cargo atual?

Outros
1

Não

13

Sim

0

Sócio/empresário

2

Diretor
1

Coordenador
0

Pesquisador

9

Docente
5

Qual vínculo possui na sua atividade
profissional?

0

10

0

15

2

4

6

8

10

1

Outros

Autonomo

0

Bolsista/Pesquisador

0

Funcionário Público

6

CLT

6
0

Qual a sua faixa salarial mensal?

Você está exercendo atividade
profissional atualmente?

Situação Profissional:

1

2

3

4

5

6

1

Acima de 15 salários mínimos

4

De 13 a 15 salários mínimos
De 10 a 12 salários mínimos

2

De 7 a 9 salários mínimos

2
3

De 4 a 6 salários mínimos
1

De 1 a 3 salários mínimos
0

1

2

3

4
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Porte da empresa (classificação
BNDES):

5

Município do Rio de
Janeiro

8

0

Qual o setor da organização ou
empresa?

Localização da Organização:

Fora do Município do rio
de Janeiro

2

4

6

7

Grande empresa
Média - Grande
empresa

3
1

Média empresa
Pequena empresa

0

Microempresa

0

8

0

2

4

6

8

0

Terceiro Setor

5

Setor Privado

8

Setor Público

0

2

4

6

8

Relatório Parcial de Autoavaliação 2016• FGV/EBAPE

50

3.1.13 Avaliação do corpo técnico-administrativo

RESULTADO DAS AVALIAÇÕES*
CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

No segundo semestre de 2016, considerando 36 respondentes de 51 funcionários, a pesquisa*
contou com a adesão de 70% dos funcionários e apresenta os seguintes resultados:

Perfil – 83,33% dos respondentes possuem nível superior. Destes, 8% possuem Mestrado e 39%
possuem Pós-Graduação Lato Sensu.

6%

8%

11%

39%
36%

Doutorado
Mestrado
MBA - Pós graduação Lato-Sensu
Ensino Superior
Ensino Médio
Ensino Técnico
Ensino Fundamental

Conhecimento na Língua Inglesa – Mais de 60% dos respondentes possuem bons conhecimentos
na língua Inglesa.

8%

14%

Fluente

25%
28%

Avançado
Intermediário

25%

Básico
Não domino a língua

*

As avaliações são aplicadas semestralmente e a pesquisa em sua íntegra encontra-se arquivada e disponível para
consulta.
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Relacionamento – 64% dos respondentes declaram que possuem bom relacionamento com a
direção da Escola e a grande maioria destaca ter bom relacionamento com os demais funcionários.

3%

Direção:

3%
8%
25%
22%

39%

Muito bom
Bom
Regular
Ruim
Muito ruim
NSA

Demais funcionários:
3%

3%

16%

28%

50%

Muito bom
Bom
Regular
Ruim
Muito ruim
NSA

Capacitação – 100% dos respondentes comentaram esse item. A maioria acredita que a capacitação
através de cursos de extensão, titulação e cursos de idiomas contribuem para o desenvolvimento
profissional. 78% dos respondentes afirmam que os cursos oferecidos pela FGV são relevantes para
o seu aprimoramento profissional.

8%
14%
50%

Muito Importante
Importante
Mais ou Menos Importantes
Pouco Importante
Nada Importante

28%
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Condições de Trabalho - Velocidade da Internet – Para mais da metade dos respondentes, a
velocidade da internet disponibilizada nas estações de trabalho é satisfatória. Mas, para 24
respondentes, a internet Wifi deixa a desejar.

Na estação de trabalho:

3%

11%

8%
25%

53%

Rede Wi-Fi:

Muito bom
Bom
Regular
Ruim
Muito ruim

3%

11%
14%

30%

Muito bom
Bom
Regular
Ruim
Muito ruim

42%

Condições de Trabalho – Equipamento Eletrônico – 56% dos respondentes está satisfeita com os
equipamentos disponibilizados para o desenvolvimento de suas atividades.

6%
Muito bom
Bom
44%

Regular
50%

Ruim
Muito ruim
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Condições de Trabalho – Espaço Físico – 36% dos funcionários classificam o espaço físico como
bom, enquanto 44% mostraram-se insatisfeitos. A maioria afirma que a climatização precisa melhorar.
Em relação ao restaurante, apesar dos investimentos na reforma das instalações ainda percebe-se
insatisfação aproximadamente 76% dos respondentes. A grande maioria sugeriu que a Escola
disponibilize um espaço para refeições, independente do restaurante, ou que seja disponibilizado vale
alimentação/refeição.

Espaço físico:

3%
6%

11%

36%

44%

Muito bom
Bom
Regular
Ruim
Muito ruim

Climatização:

19%

28%

17%

Muito bom
Bom
Regular
Ruim
Muito ruim

36%

Refeitório:
8%
28%

14%

22%
28%

Muito bom
Bom
Regular
Ruim
Muito ruim
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CPA – 61% dos funcionários declararam conhecer o trabalho realizado pela CPA na Escola.

39%

Sim
61%

Não

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

É importante ressaltar que em 2015 a pesquisa foi aplicada no final do primeiro e do segundo
semestre. A finalidade foi testar sua aplicabilidade, funcionalidade e resultados ao ser aplicada mais
de uma vez ao ano. Como não foram observadas mudanças significativas e opiniões distintas, a
pesquisa voltou a ser aplicada anualmente (final do segundo semestre).
Por sugestão dos funcionários, em 2015 e 2016* o formulário passou por reformulação em suas
questões. As mudanças realizadas reafirmam a política de autoavaliação da EBAPE em manter
atualizações em seus formulários para constante aperfeiçoamento do processo avaliativo.
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3.2 EIXO 2 – Desenvolvimento institucional
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional

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

Visão da FGV/EBAPE
Ser reconhecido internacionalmente como referência, no Brasil, pela excelência em pesquisa e
ensino em administração:
• Pela colocação e progresso profissional de seus egressos;
• Pela qualidade e impacto da produção acadêmica;
• Pelo reconhecimento de instituições acreditadoras internacionais;
• Pela liderança nos rankings nacionais e posição destacada nos rankings internacionais;
• Pela relevância, presença e impacto do ensino e da pesquisa junto aos formuladores de
política e gestores das organizações;
• Pela percepção da FGV/EBAPE como uma das melhores escolas de administração do país.

3.2.1

Apresentação dos resultados obtidos com base nos objetivos propostos no
quadro de metas constante no PDI vigência 2016 a 2020 da FGV/EBAPE

OBJETIVO 1 – Consolidar a posição da Escola como centro de excelência em administração pública
e de empresas.
Meta: Incorporar os conhecimentos gerados na Escola aos programas de ensino e extensão.
Prazo: Permanente.
Justificativa: Integração de todos os docentes NDP ao programa de Graduação.

Meta: Formar pesquisadores aptos a serem integrados aos melhores centros de pesquisa do país e
do exterior.
Prazo: Até 2020.
Justificativa: Preparação de docentes capazes de publicar em Journals internacionais.

Meta: Atrair docentes e pesquisadores qualificados nas áreas de interesse da Escola.
Prazo: Permanente.
Justificativa: Complementar o quadro docente por meio de recrutamento internacional.
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Meta: Evoluir na qualidade dos resultados da pesquisa em termos de rigor e relevância.
Prazo: Permanente.
Justificativa: Intensificar as publicações em Journals internacionais e obter a participação crescente
dos docentes em projetos de pesquisa aplicada.

Meta: Difundir os conhecimentos gerados na Escola nos principais congressos nacionais e
internacionais e em publicações de alto nível.
Prazo: Permanente.
Justificativa: Estimular a participação de docentes e discentes nos principais congressos nas suas
respectivas especialidades.

OBJETIVO 2 – Atingir notas máximas, na graduação e na pós-graduação, na avaliação institucional
promovida pelo CAPES/MEC e por instituições acreditadoras.
Meta: Aperfeiçoar o funcionamento dos processos avaliativos da CPA e dos NDEs, respeitada a
legislação vigente.
Prazo: Permanente.
Justificativa: Automatização e aperfeiçoamento dos processos de avaliação.

Meta: Manter a acreditação do EFMD.
Prazo: Até 2018.
Justificativa: A reacreditação da EFMD foi assegurada para os próximos 3 (três) anos.

Meta: Obter a acreditação da AACSB.
Prazo: Até 2018.
Justificativa: Implantação do sistema de avaliação Assurance of Learning.

Meta: Implantar o Assurance of Learning.
Prazo: Até 2017.
Justificativa: O processo já foi implantado para os programas acadêmicos e mestrados profissionais.

OBJETIVO 3 – Implantar o processo de planejamento estratégico integrado ao orçamento.
Meta: Desenvolver o quadro de indicadores gerenciais.
Prazo: Até 2017.
Justificativa: Sistema de indicadores gerenciais e estratégia em desenvolvimento.

Meta: Conduzir o planejamento estratégico no período entre agosto e setembro para incorporar seus
resultados no orçamento enviado à Direção superior.
Prazo: Até 2018.
Justificativa: Processo iniciado em 2016, para 2017.
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OBJETIVO 4 – Manter a oferta dos programas de graduação e de pós-graduação em sintonia com
as demandas atuais e futuras do mercado de trabalho e da sociedade.
Meta: Rever os Projetos Pedagógicos de Curso da graduação presencial e da graduação a distância
com base no estado da arte de cada área de conhecimento.
Prazo: Até 2019.
Justificativa: A nova graduação está em fase de desenvolvimento com início previsto para 2018. O
programa dos novos conteúdos da graduação a distância está em desenvolvimento.

Meta: Sincronizar o conhecimento teórico às necessidades do mercado de trabalho e da sociedade
para melhor colocação dos egressos no mercado de trabalho.
Prazo: Permanente.
Justificativa: Implantação do Centro de Carreiras e desenvolvimento de atividades complementares
na área de soft skills e coaching dos alunos de graduação.

Meta: Ampliar a quantidade de disciplinas ofertadas em língua inglesa na Escola.
Prazo: Até 2020.
Justificativa: Em 2016 todas as disciplinas eletivas foram ofertadas em Inglês.

Meta: Reformular a estrutura curricular dos Mestrados Profissionais com foco no desenvolvimento
pessoal e profissional do corpo discente.
Prazo: Até 2018.
Justificativa: Desenvolvimento e implantação da turma intensiva do MEX.

OBJETIVO 5 – Ampliar iniciativas e oportunidades de internacionalização para os corpos docente e
discente.
Meta: Desenvolver programas de intercâmbio com instituições reconhecidas internacionalmente para
a expansão da base de competências interculturais nas áreas da Escola e dos parceiros.
Prazo: Permanente.
Justificativa: Desenvolvimento de programa de dupla graduação, intitulado International Business
Education Alliance – IBEA, com as seguintes instituições: University of Mannheim Business School
(Alemanha), University of South Carolina - Darla Moore School of Business (Estados Unidos) e
ESSEC Business School (França).

Meta: Integrar pesquisadores e docentes em projetos internacionais de ensino e pesquisa.
Prazo: Até 2019.
Justificativa: Programas internacionais de pesquisa na área de inovação, transparência e
competitividade em andamento com grupos de pesquisa.

OBJETIVO 6 – Incorporar os recentes avanços tecnológicos às práticas de ensino com foco na
otimização da aprendizagem.
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Meta: Utilizar ferramentas de e-learning para otimizar a qualidade da aprendizagem e a eficiência da
entrega dos programas de ensino.
Prazo: Até 2018.
Justificativa: Ofertas de programas on-line para o curso de graduação presencial. Utilização
intensiva das modalidades e-learning e flipped classroom nos cursos de graduação e mestrados
profissionais.

Meta: Ampliar a oferta de conhecimentos disponíveis ao corpo discente.
Prazo: Até 2020.
Justificativa: intensificar a oferta do Project Field, Business Trip e visitas guiadas.

OBJETIVO 7 – Ampliar, no âmbito da FGV, os programas de extensão com foco em sustentabilidade.
Meta: Apoiar as iniciativas estudantis nos programas existentes e por eles implementados.
Prazo: Até 2017.
Justificativa: Expansão de programas de formação de líderes comunitários; e apoio continuado às
entidades estudantis Atlética FGV, Diretório Acadêmico, FGV Jr. e FGV +.

OBJETIVO 8 – Melhorar as condições de trabalho no tocante ao ambiente físico e ao clima
organizacional.
Meta: Desenvolver plano de melhoria e melhor adequação do ambiente de trabalho às atividades fins
da Escola.
Prazo: Até 2018.
Justificativa: Mudança para nova sede da Escola com novas instalações.

Meta: Implantar programa de clima organizacional.
Prazo: Até 2018.
Justificativa: Diagnosticar e melhorar as relações de trabalho da EBAPE.

OBJETIVO 9 – Melhorar a eficiência dos programas administrativos.
Meta: Capacitar continuamente a equipe administrativa.
Prazo: Permanente.
Justificativa: Intensificar programas de treinamento e capacitação da equipe administrativa.

Meta: Otimizar os processos com ferramentas tecnológicas.
Prazo: Até 2017.
Justificativa: Implementação das ferramentas tecnológicas para simplificação dos processos
administrativos.

Meta: Manter atualizados sistemas e equipamentos de informática.
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Prazo: Até 2018.
Justificativa: Substituir periodicamente os equipamentos obsoletos e disponibilizar softwares para
facilitar os processos administrativos.

OBJETIVO 10 – Aperfeiçoar o sistema de carreira docente.
Meta: Desenvolver o sistema de carreira docente com base nas melhores práticas mundiais.
Prazo: Até 2017.
Justificativa: Adotar sistema semelhante aos das melhores universidades internacionais com
estímulo para a produção científica.

OBJETIVO 11 – Ampliar e consolidar o relacionamento com Alumni EBAPE, visando gerar novos
projetos relevantes para ambos.
Meta: Desenvolver programas e eventos exclusivos para Alumni.
Prazo: permanente.
Justificativa: Aproximar os ex-alunos da Escola visando a obtenção do feedback e apoio aos
programas da Escola.

Meta: Estimular o Alumni a participar e colaborar com a EBAPE na condução de projetos, eventos e
pesquisas.
Prazo: permanente.
Justificativa: Buscar recursos como o acesso às empresas, orientação e coaching para os
estudantes.

Meta: Ampliar e difundir a imagem e os programas da escola nas suas organizações e vice-versa.
Prazo: permanente.
Justificativa: Através dos egressos dos programas, melhorar a comunicação com as organizações
no mercado de trabalho.
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3.2.2

Resultado das avaliações externas

Segue quadro com os conceitos alcançados pela Escola em processos de avaliação externa
pelos órgãos reguladores.

Fonte: MEC/INEP / CAPES / 2016.
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A ENAE surgiu a partir da união da excelência em ensino, pesquisa e extensão da Escola Brasileira
de Administração Pública e de Empresas (FGV/EBAPE) com a Escola de Economia de São Paulo
(FGV/EESP). Em agosto de 2016, entre nos dia 07 a 11, a ENAE recebeu a visita dos avaliadores do
MEC para o processo de credenciamento. Com parecer favorável e conceito máximo, a Escola foi
credenciada com nota 5, e aguarda publicação da portaria no Diário Oficial da União. Seguem notas
obtidas nas dimensões:
DIMENSÕES/EIXOS

CONCEITOS

Dimensão 1 - Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional

5,0

Dimensão 2 - Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional

4,6

Dimensão 3 - Eixo 3 - Políticas Acadêmicas

5,0

Dimensão 4 - Eixo 4 - Políticas de Gestão

5,0

Dimensão 5 - Eixo 5 - Infraestrutura Física

4,9

CONCEITO FINAL: 5
Fonte: e- MEC / 2016.

CREDENCIAMENTO DE NOVOS POLOS

Visando ampliar sua atuação na oferta de graduação tecnológica na modalidade EAD, a Escola
aguarda visita nos seguintes polos: Criciúma - SC, Maceió - AL e Porto Velho - RO.

A seguir, avaliação externa dos polos da EBAPE:

PÓLOS

CONCEITO FINAL

Centro Universitário UNINOVAFAPI - Teresina - PI

5

ABC Paulista – Santo André – SP

4

Faculdades Integradas da Catarata - Foz do Iguaçu – PR

4

Empreza Educação – Goiânia - GO

4

Decision Business School – Porto Alegre - RS

5

IBS Business School de Minas Gerais LTDA – Belo Horizonte - MG

PORTARIA

Portaria nº 1054/2015
DOU 24.12.2015

5

Portaria nº508/2015
DOU 10.07.2015

Faculdade de Administração e Negócios / FAN – Maceió - AL

Aguardando Visita

NSA

FIP – Porto Velho - RO

Aguardando Visita

NSA

SATC – Criciúma - SC

Aguardando Visita

NSA

Avaliação Externa e resultados alcançados

Programas Stricto Senso: Mestrado e Doutorado Acadêmico, Mestrado Executivo em Gestão
Empresarial (MEX), Mestrado Profissional em Administração Pública (MAP).
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Na última avaliação trienal (2013) divulgado em dezembro de 2015, os cursos de pós-graduação
acadêmico e profissional da EBAPE aumentaram suas notas em relação à última avaliação: o
programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico obteve nota 6 (seis), considerado nível de excelência
pela Capes. O Mestrado Executivo em Gestão Empresarial alcançou a nota 5 (cinco), e o Mestrado
em Administração Pública, foi recomendado com conceito 4 (quatro) para abertura da 1ª turma, por
se tratar de programa ainda sem completar o triênio o conceito foi repetido.
Um aspecto importante apontado pela avaliação foi a produção científica da FGV/EBAPE. Dentre
os programas acadêmicos, a Escola se classificou em 1º lugar na produção de periódico. Ela obteve
o maior número absoluto de publicações em periódicos A1, bem como na proporção de publicações
A1 e A2 de seus docentes.

Outras conquistas Institucionais que corroboram para o cumprimento da missão da Escola:

FGV é eleita mais uma vez um dos melhores Think Tanks do mundo
A Fundação Getulio Vargas alcançou sua melhor posição entre os top think tanks do mundo. A
instituição passou de 18º para 13º no Global Go To Think Tanks Index Report 2015, divulgado pela
Universidade de Pensilvânia, em janeiro de 2016. Figurando no ranking pelo oitavo ano, a FGV
manteve a liderança na América Latina pelo sétimo ano consecutivo.
Em relação ao ano passado, a Fundação superou seu desempenho e foi nominada em 23 das 50
categorias – três a mais do que em 2014 –, subindo sua posição em nove no total, como Políticas
econômicas domésticas, Políticas sociais, Melhor uso da Internet e Melhor uso das redes sociais.

FGV é a única brasileira entre as instituições de ensino mais influentes do mundo no LinkedIn
A Fundação Getulio Vargas foi eleita TOP 10 entre as principais IES (Instituições de Ensino Superior)
do mundo, em ranking divulgado pelo LinkedIn em fevereiro de 2016. A FGV foi a única representante
do país na lista, à frente, inclusive, de instituições como Harvard Business School (EUA), MIT Massachusetts Institute of Technology (EUA) e INSEAD (França). O ranking – intitulado ‘The 50 Most
Influential Education Brands on LinkedIn’ – considerou a audiência do LinkedIn como um todo, ou
seja, 400 milhões de usuários no mundo, contemplando apenas as instituições de educação.

FGV/EBAPE Lança Center for Banking and Finance Research in Rio
A EBAPE lançou, em 19 de abril de 2016, o Center for Banking and Finance Research in Rio
(CBFR). O CBFR promoverá pesquisas internacionais de ponta nas áreas de banking e finanças e
servirá como um fórum para transferência de conhecimento e colaboração entre acadêmicos e
profissionais de mercado. Alguns dos pontos pesquisados pelo CBFR, que vai cobrir uma ampla área
de pesquisas em banking e finanças, são o funcionamento dos mercados de crédito, a importância
do sistema bancário para o desenvolvimento econômico, a inter-relação entre regulação de mercados
financeiros e bancários e a qualidade de seus serviços.

FGV representa América Latina no 4º Encontro Asiático de Think Tanks
Convidada pelo Ministério de Relações Exteriores da Coreia e pela Universidade da Pensilvânia,
a Fundação Getulio Vargas participou do 4th Asia Think Tank Summit, realizado em Seoul.
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Realizado em junho de 2016, o evento contou com 90 dos mais importantes think tanks da região. Ao
lado da instituição, também estiveram presentes representantes dos centros de conhecimento mais
destacados da América do Norte e Europa. No encontro, foram debatidos temas sobre as relações
Ásia-América Latina e os desafios que as nações orientais enfrentam sob o ponto de vista geopolítico
e econômico.

EBAPE recebe nota máxima no Guia do Estudante
Pelo quarto ano consecutivo, a EBAPE foi avaliada com nota máxima pelo Guia do Estudante 2016,
divulgado em setembro de 2016, e recebeu cinco estrelas. Publicado desde 1984, o Guia do
Estudante, da Editora Abril, tem como objetivo orientar os interessados em iniciar um curso de
graduação, apresentando informações atualizadas sobre instituições, mercado de trabalho e carreira.
O levantamento é realizado por meio de uma pesquisa de opinião com mais de 8 mil especialistas –
coordenadores de cursos, diretores de departamentos e professores – que dão notas aos cursos,
atribuindo conceitos que vão do ruim ao excelente (de um a cinco estrelas) ou podem optar também
por “não opinar”. Nesse ano, os especialistas avaliaram cada curso sob três aspectos – projeto
pedagógico, corpo docente e infraestrutura – atribuindo um conceito/nota para cada aspecto. A nota
final de cada especialista para cada curso foi a média desses três conceitos.

EBAPE promove evento com alunos de pós-graduação em Administração de todo Brasil
A EBAPE organizou, em parceria, com a Escola de Negócios da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (COPPEAD/UFRJ) e com a Estácio o encontro bienal de alunos de Pós-Graduação, EBAA
2016. O encontro, ocorrido entre os dias 17 e 18 de fevereiro de 2016, representou uma oportunidade
para os pós-graduandos em Administração do país apresentarem e desenvolverem suas habilidades
de pesquisa. A proposta é que, a partir das discussões proporcionadas pelo EBAA 2016, os
participantes aprimorem seus trabalhos para divulgação em revistas científicas.

EBAPE ocupa a primeira posição no Ranking Universitário Folha 2016
Elaborado desde 2012, o RUF é uma avaliação anual do ensino superior do Brasil que classifica 192
universidades brasileiras – públicas e privadas – em cinco indicadores: pesquisa, internacionalização,
inovação, ensino e mercado, e os 40 cursos de graduação mais ingressantes no Brasil, como
Administração, Direito e Medicina, a partir de dois indicadores: ensino e mercado. Em 2016, a EBAPE
ficou em 1° lugar entre as privadas no Rio de Janei ro.

Pesquisa da FGV/EBAPE é escolhida entre as melhores em conferência nos Estados Unidos
A professora Alketa Peci, da EBAPE, teve seu trabalho escolhido como um dos melhores da divisão
de “Public and Nonprofit da Academy of Management Meeting”, cujo encontros ocorreram entre
os dias 05 e 09 de agosto de 2016 em Anaheim, na Califórnia. A Academy of Management Meeting
é o principal evento internacional acadêmico na área de Administração. A pesquisa, que foi produzida
em parceria com Mirtha Oquendo, ex-aluna da Escola, se intitula “Collaboration, (Dis) trust and Control
in Brazilian Manufactured Public/Non-Profit Partnerships” e busca analisar a influência da confiança
interorganizacional e interpessoal na natureza do controle exercido pelo Estado em parcerias
estabelecidas com organizações sem fins lucrativos.
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Conquistas de docentes que corroboram para o cumprimento da missão da Escola:

Professor da EBAPE participa de solenidade no Japão
Professor da EBAPE e Coordenador do curso de graduação em Administração, Edson Kenji Kondo
participou da solenidade que recepcionou 10 gestores do governo chinês que realizaram mestrado
profissional no Japão. Orientador de um dos homenageados, o professor esteve presente no evento
que ocorreu na sede da Japan International Cooperation Center, em Tóquio, no dia 12 de janeiro
de 2016. O Professor Esdon Kenji Kondo, também, palestrou em evento promovido pela Universidade
de Tsukuba, onde foi professor titular. O tema da palestra foi “Current political and economic crisse in
Brazik and the role of education” onde foi abordado ao público japonês, a importância da educação
para atual crise política e econômica pela qual o Brasil atravessa seja superada.

Professor da EBAPE ganha prêmio por artigo no VII Encontro de Marketing
O professor da EBAPE, Eduardo Bittencourt Andrade, recebeu o prêmio Raimar Richers, oferecido
aos autores do melhor trabalho submetido ao VII Encontro de Marketing (EMA) – em maio de 2016
– da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD). De autoria
do professor Andrade em parceria com Danielle Mantovani e Paulo Henrique Muller Prado (UFPR),
“Goal (Non)Attainment and Consumer Preference through Changes in Regulatory Focus” foi escolhido
a partir de critérios que incluem inovação, rigor metodológico e potencial para avançar
significativamente os conhecimentos de Marketing. A seleção é feita pelo Comitê Científico em
conjunto com os líderes de tema.

Professor da EBAPE assume presidência da Escola Nacional de Administração Pública
Em julho de 2016, o professor do Mestrado Profissional em Administração Pública (MAP) da EBAPE,
Francisco Gaetani, foi nomeado presidente da Escola Nacional de Administração Pública (Enap),
uma das mais importantes instituições educacionais da área pública no Brasil, vinculada ao Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão. Gaetani é doutor em Ciência Política e mestre em Políticas
Públicas pela London School of Economics and Political Science (LSE), considerada um dos mais
prestigiosos centros de pesquisa acadêmica do mundo.

Pró-reitor da FGV é nomeado para Câmara de Educação Superior
O diretor de Integração Acadêmica e pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Pós-graduação da Fundação
Getulio Vargas, professor Antonio Freitas, foi nomeado membro do Conselho Nacional de Educação
(CNE) na Câmara de Educação Superior, que tem o propósito de buscar alternativas e mecanismos
que possibilitem o desenvolvimento, aprimoramento e consolidação da educação nacional de
qualidade. A cerimônia de posse aconteceu no dia 13 de julho de 2016, em Brasília.

Professora da EBAPE assume diretoria de infraestrutura do BNDES
A professora do Mestrado Profissional em Administração Pública (MAP) da Escola Brasileira de
Administração Pública e de Empresas da FGV/EBAPE, Marilene Ramos, foi nomeada diretora de
Infraestrutura do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Ex-diretora
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adjunta do Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da FGV (CERI), ela deixa a presidência
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), cargo que
ocupava desde maio de 2015, para assumir essa nova função.

Professor da EBAPE é convidado para integrar conselho editorial de revista internacional
O professor da EBAPE, Joaquim Rubens, foi convidado a integrar o Editorial Board da publicação
Annals of Public and Cooperative Economics. O periódico é editado pelo International Centre of
Research and Information on the Public, Social and Cooperative Economy (CIRIEC), e é
considerado uma das mais relevantes publicações internacionais. O convite ao professor é fruto do
reconhecimento de suas relevantes pesquisas e publicações sobre termas relacionados a
cooperativas e organizações do terceiro setor. Os editores têm um papel importante na definição dos
assuntos de interesse da revista, assim como nas propostas de edições especiais e na divulgação
para os pares da academia.

Professor da EBAPE é eleito para direção de programa da ONU que incentiva o ensino da
sustentabilidade
O professor da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da FGV/EBAPE, Sávio
Bittencourt, foi eleito para o board do Chapter Brazil do Principles for Responsible Management
Education (PRME). A nova direção foi escolhida durante o encontro realizado na ISAE, conveniada
da FGV em Curitiba. O programa é uma iniciativa das Nações Unidas (ONU) que visa incluir o ensino
da sustentabilidade nas escolas de Administração do mundo. Criado em 2006, o PRME é composto
de seis princípios básicos que devem ser disseminados entre os signatários: propósito, valores,
metodologia, pesquisa, parceria e diálogo. Trata-se de uma força-tarefa internacional que envolve
universidade e representantes das principais escolas de negócios e instituições acadêmicas. A
EBAPE é signatária do PRME e participa de reuniões trimestrais para o aprofundamento do
intercâmbio de experiências sobre o ensino e pesquisa da sustentabilidade no Chapter Brazil.

Professora da EBAPE é nomeada para Conselho de Educação no Rio
A professora da EBAPE Fátima Bayma, foi nomeada membro do Conselho Estadual de Educação
do Estado do Rio de Janeiro. O nome da docente foi anunciado em 13 de julho de 2016, no Diário
Oficial do Estado. O Conselho Estadual de Educação atua como órgão normativo, consultivo e
deliberativo do sistema educacional público e privado do Estado do Rio de Janeiro.

Professores da EBAPE são contemplados com bolsas de pesquisa da FAPERJ
Dois professores da EBAPE foram contemplados com bolsas de pesquisa da Fundação Carlos
Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). O professor César
Zucco foi contemplado com a JCNE para a pesquisa “Realizando o sonho da casa própria. Os efeitos
da propriedade de bem imóvel em atitudes políticas, renda do trabalho, demanda por educação e
empreendedorismo”. Já o docente Filipe Sobral recebeu apoio da FAPERJ por meio da bolsa Cientista
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do Nosso Estado (CNE) para o trabalho “A dinâmica de liderança e gestão de equipes de trabalho de
saúde e seus impactos no desempenho: o caso das UPAs no Rio de Janeiro”.

Professor da EBAPE recebe Colar do Mérito do Ministério Público
Em 16 de dezembro de 2016, o MP do Rio de Janeiro promoveu a solenidade de entrega do Colar do
Mérito do Ministério Público, maior honraria da instituição. Um dos agraciados foi o professor da
Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da FGV, Sávio Bittencourt. O professor é
membro do MPRJ há cerca de 24 anos, onde atua como Procurador de Justiça.



Reconhecimento Internacional
Com o objetivo de aumentar a exposição internacional da EBAPE,

por meio de parcerias com entidades internacionais reconhecidas pela sua
excelência acadêmica, a Escola conquistou em 2014 o selo de acreditação
internacional EQUIS do European Quality Improvement System (EQUISEFMD),

órgão

internacional

que

avalia instituições

de

ensino

de

administração.
O

credenciamento

EQUIS

da EFMD

(European

Foundation

for

Management

Development), representa um importante reconhecimento internacional da qualidade da escola,
sendo concedido apenas a instituições que atendem os mais exigentes padrões internacionais de
qualidade em ensino e pesquisa. O credenciamento da EBAPE, com validade de três anos, passou
por uma reavaliação (recredenciamento) em dezembro de 2016. A Escola recebeu a visita de três
acadêmicos-sênior de Escolas reconhecidas e com afinidades à esta, que avaliaram os pontos
colocados no Self-Assessment Report – relatório de avaliação própria, desenvolvido e encaminhado
ao órgão pelo Accreditation Team da EBAPE – em reuniões pré-agendadas com a comunidade
acadêmica e corpo técnico-administrativo. O resultado da reacreditação deverá ser conhecido pela
Escola no primeiro semestre de 2017.
O European Quality Improvement System (EQUIS-EFMD) é válido para universidades e
faculdades que comprovem alto grau de internacionalização. A credencial leva em consideração
programas bem estruturados, equilíbrio entre qualidade acadêmica e o mercado, e, principalmente, o
comprometimento com o mundo corporativo internacional. Seu principal objetivo, vinculada à missão
do EFMD, é elevar o padrão de gestão da educação em todo o mundo. No Brasil, apenas três
instituições possuem este selo além da EBAPE.

O

Programa

de

Mestrado

Profissional

em

Administração Pública (MAP), possui a acreditação
internacional
International

da

CIAPA

–

Accreditation

Commission
of

On

Public

Administration Education and Training Programs, instituição responsável pelo credenciamento de
programas de educação e formação em administração pública de acordo com as normas do Conselho
de Administração da International Association of Schools and Institutes of Administration
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(IASIA). O processo de acreditação da CIAPA tem o selo das Nações Unidas com altíssimos padrões
de excelência para a Educação e Formação da Administração Pública.
Em 2014, a Escola iniciou o processo de acreditação junto à AACSB (The Association to Advance
Collegiate School of Business) onde obteve a elegibilidade para acreditação. Em 2015 recebeu a
visita do mentor da Escola para essa acreditação, o Diretor da Escola de Negócios da La Salle
University, em Filadélfia, para assessoramento e avaliação das atividades em função do Self
Assessment Report. A Escola está criando o processo de Assurance of Learning (AoL) para os
programas de graduação, mestrado e doutorado. A AACSB é o organismo e associação de
credenciamento global atuante há mais tempo dedicada à promoção do ensino da gestão e das
escolas de negócios em todo o mundo.

Education Quality Acreditation Agency (EQUAA) – A agência,
criada recentemente com o objetivo de atestar a qualidade da
educação em instituições de ensino superior na América Latina, Ásia,
África, Oceania e Centro e Leste Europeu, tem como presidente do Conselho Consultivo Internacional
(órgão máximo dessa agência) o pró-reitor da Fundação Getulio Vargas, Antonio Freitas. A EQUAA
é uma organização não governamental sob a forma de uma associação sem fins lucrativos que reúne
professores que atuam de forma voluntária e que tem como parceiros a The Central and East
European Management Development Association (CEEMAN) – que atua no Leste Europeu; a
European Council for Business Education (EBCE); a Associação Italiana de Gestão da
Educação (ASFOR); e a EFMD Global Network. A FGV é uma das instituições fundadoras da
Education Quality Acreditation Agency. Tem o seu conselho consultivo internacional composto por
membros do Brasil, Peru, Colômbia, México, Eslovênia, Canadá, Estados Unidos, Alemanha,
Espanha e Argentina. O trabalho realizado pela EQUAA tem o propósito de estimular o intercâmbio
de professores e alunos entre instituições, principalmente da América Latina, para promover a troca
de experiências entre os participantes e difundir as experiências positivas entre as instituições
participantes.

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição

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

Projeto Caritas

O Programa de Estudos em Gestão Social (PEGS) da Escola Brasileira de Administração Pública
e de Empresas (EBAPE) da Fundação Getulio Vargas (FGV) desde 1990 desenvolve atividades de
extensão universitária em parceria com a Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, por meio da
realização dos cursos que promovem a interação entre professor, alunos de graduação e pósgraduação da EBAPE/FGV com representantes de diferentes comunidades da Região Metropolitana
do RJ.
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As atividades de extensão são desenvolvidas no Laboratório de Transferência de Tecnologias
em Gestão Social construído no subsolo da Catedral Metropolitana do RJ com o apoio da Fundação
Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ. Destaca-se que
tanto a manutenção dos equipamentos e materiais do laboratório de informática, quanto à concessão
de bolsas para alunos de graduação e pós-graduação para o desenvolvimento das atividades
recebem o apoio da EBAPE/FGV.
Além de contribuir para a capacitação da população em Gestão Social, o laboratório tem
possibilitado a inclusão digital de moradores de diversas comunidades, por meio da realização
semestral do curso de informática desenvolvido por alunos de graduação da EBAPE/FGV.
A seguir, lista de cursos com enfoque em Gestão Social do programa PEGS desenvolvido em
parceria com a Cáritas Arquidiocesana do RJ:

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

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

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

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

Política de Inclusão Educacional para Portadores de Necessidades Especiais (PNEs)

A FGV/EBAPE trabalha com a Política de Educação Inclusiva, seguindo a filosofia de inclusão e
manutenção da igualdade de acesso de todos os cidadãos brasileiros à educação, particularmente
àqueles portadores de necessidades especiais. A Escola encontra-se preparada para atender a este
público específico, seja pela criação de infraestrutura física e mobiliária, seja pela disponibilidade de
prestação de serviços e meios de comunicação e informação aos alunos. Assim, e tendo em vista a
orientação da Portaria MEC nº 3.284/2004, do Decreto nº 5.296/2004 e ao Decreto nº 5.622/2005, a
FGV/EBAPE cria condições e oportunidades para conjugar esforços que permitam a participação
integral dos portadores de necessidades especiais no processo de ensino-aprendizagem, incluindo
alunos, professores e funcionários.
Com esse objetivo, a estrutura curricular dos cursos de programas da FGV/EBAPE contempla
inovações que permitem a inclusão social de setores que exigem, por direito, o respeito as suas
demandas sociais e especiais, nos mesmos moldes igualitários para seus alunos em geral. Desta
forma, a FGV/EBAPE preocupa-se em propiciar um sistema de ensino e serviços pedagógicos que
permitam acomodar diferentes estilos e ritmos de aprendizagem, assegurando, ao mesmo tempo,
igualdade na excelência e qualidade da educação a todos, seja por meio de metodologias de ensino
apropriadas, arranjos organizacionais, ou uso de recursos diversificados e parcerias com as
organizações especializadas.
Para tanto, a Escola dispõe da seguinte infraestrutura física e de serviços para os alunos com
necessidades especiais:
• Aos alunos portadores de deficiência física – as instalações físicas adequadas à livre
circulação dos estudantes com necessidades especiais de locomoção nos espaços de uso
coletivo (tal como a eliminação de barreiras arquitetônicas); instalação de elevadores e
rampas, facilitando a circulação de cadeiras de rodas; adaptação de portas e banheiros com
espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas; barras de apoio nas paredes
dos banheiros e lavabos, e bebedouros;
• Aos alunos portadores de deficiência visual - a instituição disponibiliza, quando necessário e
mediante solicitação do aluno interessado, sala de apoio contendo: máquina de datilografia
Braille; impressora Braille acoplada a computador; sistema de síntese de voz; gravador e
fotocopiadora que amplia textos; software de ampliação de tela; equipamento para ampliação
de textos para atendimento a aluno com visão subnormal; lupas, réguas de leitura; scanner
acoplado a computador, acervo bibliográfico em fitas de áudio e acervo bibliográfico dos
conteúdos básicos em Braille; e

Relatório Parcial de Autoavaliação 2016• FGV/EBAPE

70

• Aos alunos portadores de deficiência auditiva - a instituição proporcionará, caso seja
solicitado, desde o acesso até a conclusão do curso, intérpretes de língua de sinais,
especialmente quando da realização de provas ou sua revisão, complementando a avaliação
em texto escrito ou quando este não tenha expressado o real conhecimento do aluno;
flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico; aprendizado
da língua portuguesa, principalmente na modalidade escrita, (para o uso de vocabulário
pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver matriculado); materiais de
informações aos professores para que se esclareça a especificidade linguística dos surdos;
• Aos professores, alunos, funcionários portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida
- a Escola proporciona, além de ajudas técnicas, programa de capacitação para a educação
inclusiva, constando, especialmente, da oferta de informações sobre as características
essenciais necessárias ao aprendizado dos portadores de necessidades especiais; cursos,
seminários ou eventos similares, ministrados por especialistas; e cursos para o entendimento
da linguagem dos sinais; e
•

À comunidade - a instituição desenvolve campanhas de sensibilização e de motivação para
a aceitação das diferenças; parcerias com as corporações profissionais e com as entidades
de classe (sindicatos, associações, federações, confederações etc.), com o objetivo de ações
integradas Escola/Empresa/Sociedade Civil organizada para o reconhecimento dos direitos
dos portadores de necessidades como direitos humanos universais; e integração
Escola/Empresas para a oferta de estágios profissionais, incluindo empregos permanentes,
com adequadas condições de atuação para os portadores de necessidades especiais.

A Biblioteca da EBAPE possui um ambiente de acessibilidade para atender o público PNE. O
Centro Cultural possui um sanitário para PNE no térreo. Foram adquiridas mesas ergonômicas
especiais para cadeirantes, equipadas com suporte monitor LCD Multidirecional e suporte livros
multidirecional. Os computadores estão equipados com o programa DosVox, que é um sistema
baseado no uso de síntese de voz, desenvolvido pelo Núcleo de Computação Eletrônica (NCE) da
UFRJ, que se destina a facilitar o acesso de deficientes visuais aos computadores. A biblioteca possui
também os equipamentos Sara CE, que transforma o texto impresso em voz, e o My Reader, que
amplia as letras, projeta e dá acessibilidade para quem tem baixa visão.
Não obstante, acompanhando a política educacional institucional da Escola para os PNEs, os
cursos de educação à distância (EAD) ofertados pela FGV/EBAPE são dotados, nos polos
presenciais, de instalações propícias para o atendimento de portadores de necessidades especiais.



Entidades Estudantis

Diretório Acadêmico – A EBAPE possui um Diretório Acadêmico atuante e
engajado com diversas causas sociais e profissionais. O D.A.A. da EBAPE
promoveu diversos eventos de interesse da comunidade acadêmica e não
acadêmica, dedicados ao aprimoramento intelectual e social.
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Laboratório de Políticas Públicas da FGV – O Laboratório
de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas (LAB
FGV) é uma entidade estudantil com foco em modelar e
analisar políticas públicas e, com isso, auxiliar órgãos
públicos em sua gestão interna e na prestação de seus serviços. A equipe é multidisciplinar, integrada
por estudantes de todos os cursos da FGV-Rio: Direito, Economia, Administração, Ciências Sociais e
de Matemática Aplicada. Conta, ainda, com o apoio e infraestrutura da FGV, bem como com a
expertise e aconselhamento de seus professores e pesquisadores, os quais se envolvem diretamente
nas atividades realizadas. Os trabalhos desenvolvidos no Laboratório de Políticas Públicas da FGV
(Lab FGV) permitem o desenvolvimento das seguintes habilidades, fundamentais na preparação de
futuros dirigentes da Administração Pública: elaborar projetos de políticas públicas; lidar na prática
com os desafios enfrentados pela gestão pública; trabalhar em equipe para a criação de projetos de
impacto social; analisar problemas sociais complexos e propor soluções inovadoras.
e aconselhamento de seus professores e pesquisadores, os quais se envolvem diretamente nas
atividades realizadas.

Atlética FGV Rio - A Associação Atlética Acadêmica FGV Rio (Atlética FGV)
promove e difunde a prática do desporto entre os alunos da FGV, por meio de
competições e intercâmbio com outras instituições de ensino. A medida que
os treinos e torneios acontecem, o sentimento de pertencimento a faculdade
aumenta, fazendo com que todos os alunos caminhem juntos para um objetivo
maior, que é levar a FGV à elite desportiva.

FGV + - Criada em 2016, a FGV + é uma entidade da Fundação
Getulio Vargas do Rio de Janeiro formada por alunos que
buscam unir a vontade de promover mudança social à aplicação
do conhecimento teórico. A FGV+ trabalha em benefício do desenvolvimento de comunidades com
necessidades de cunho social, financeiro e ambiental. Os alunos se organizam administrativamente
como uma empresa, com diferentes responsabilidades para as equipes e seus membros.

FGV Jr. – A FGV Jr. é uma empresa de consultoria formada
por graduandos da Fundação Getulio Vargas do Rio de
Janeiro de modo autônomo e apartidário. A organização atende aos micros, pequenos e médios
negócios, apresentando como atividade central a execução de projetos ligados à consultoria gerencial
e financeira. A entidade possibilita o aluno a trabalhar em uma empresa, participando de projetos de
consultoria estratégica auxiliado por professores.

Desde

2013,

a

FGV/EBAPE

possui

parceria

com

a

organização. A AIESEC é a maior organização de jovens
estudantes do mundo reconhecida pela UNESCO e está presente em mais de 125 países, e possui
mais de 86.000 membros. As ações da AIESEC ativam a liderança jovem por meio de experiências
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impactantes para pessoas e organizações ao redor do mundo. Essa plataforma possibilita o
desenvolvimento pessoal e profissional de jovens estudantes através de programas de trabalho em
equipe, liderança e intercâmbio: Cidadão Global (Intercâmbio Social), Jovens Talentos (Experiências
de Time), Talentos Globais (Estágios Internacionais), Jovens Líderes (Liderança) e Host (Hospedar
um intercambista).

A FGV/EBAPE colabora no programa FGV Ensino
Médio Digital, com o projeto de um programa voltado
para gestores educacionais.
Este programa tem por o objetivo oferecer aos alunos do ensino médio, reforço no processo
ensino aprendizagem e na aquisição de conhecimento, disponibilizado a comunidade gratuitamente.
No portal do programa é possível encontrar conteúdos de todas as áreas do conhecimento por
curso, distribuídos em aulas. Ao final de cada aula é possível realizar avaliações, com questões de
múltipla escolha, com gabaritos e comentários. Além disso, por meio do portal, é possível a interação
com diferentes usuários do programa pelo Mural Virtual.
O portal é atualizado permanentemente com conteúdos (novos cursos e novas questões), além
de outros materiais.
Em 2016 foi inaugurada a plataforma “A Hora do ENEM”, iniciativa do Ministério da Educação
(MEC) da qual a FGV Ensino Médio é parceira. Dentro do projeto, está o portal FGV Ensino Médio
Digital, uma das plataformas de ensino sugeridas para os alunos que irão fazer o ENEM utilizarem
como forma de estudo e treinamento extraclasse, com um banco que supera 10 mil questões e mais
de 900 horas de vídeo aulas disponíveis, além de simulados.

A FGV/EBAPE firmou convenio com o Observatório de Favelas - CBR - Center for Behavioral
Research.
O Observatório de Favelas é uma organização social de pesquisa, consultoria e ação pública
dedicada à produção do conhecimento e de proposições políticas sobre as favelas e fenômenos
urbanos, com sede no complexo de favelas da Maré. Em convênio firmado entre a FGV e o
Observatório, foi criado o primeiro projeto desta parceria juntamente com o Center for Behavioral
Research da EBAPE. O projeto implementa um laboratório de informática nas instalações do
Observatório para a realização de experimentos comportamentais. O objetivo é compreender melhor
o comportamento e processo de tomada de decisão financeira dos moradores da Maré, para apoiar
o desenvolvimento de produtos de micro finanças. O laboratório de informática também estará
disponível para uso das atividades educacionais realizadas pelo Observatório, como as aulas da
Escola Popular de Comunicação Crítica voltada para moradores de favelas e espaços populares do
Rio de Janeiro, ou para experimentos com outras temáticas, como adoção de práticas para prevenção
de doenças como a Dengue.
Em 2016 o laboratório conduziu uma série de estudos dos alunos de mestrado e doutorado da
EBAPE nas áreas de Comportamento do Consumidor, Comportamento Organizacional e Ciência
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Política. A metodologia utilizada foi o experimento no Mechanical Turk, no qual os participantes
receberam diferentes estímulos (vídeos, textos, etc.) e responderam questionários e fizeram
escolhas.
A EBAPE promoveu a final dos Jogos Empresariais Estudantis (JEMPES) no segundo
semestre de 2016, da segunda edição do torneio organizado pela Escola Brasileira de Administração
Pública e de Empresas (FGV/EBAPE) e aplicado em turmas do 1º, 2º ou 3º anos de escolas de nível
médio. O projeto chegou a sua segunda grande final tendo sido aplicado em quatro escolas, três
privadas (Colégio São Bento, Colégios Santo Agostinho e Saint John) e uma pública (Colégio
Estadual José Leite Lopes). O projeto tem o intuito envolver alunos e professores em um Jogo
Empresarial lúdico e altamente participativo, que aborda conceitos simples e atuais sobre Gestão. Os
jogos foram preparados pelos professores da EBAPE Luiz Cesar Barçante e Kaizô Iwakami Beltrão.
Ao final de cada torneio, todos os participantes, professores e alunos recebem certificados. O
objetivo desse jogo é familiarizar os alunos do nível médio com a carreira de administrador e
apresentar à eles a infraestrutura da EBAPE. A participação das instituições, tanto públicas quanto
privadas, é voluntária.

3.3 EIXO 3 - Políticas acadêmicas
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão

3.3.1 Políticas para o ensino

A concepção de ensino que sustenta os cursos oferecidos pela EBAPE pauta-se pelo processo
de construção e reconstrução do conhecimento. Neste sentido, as políticas de ensino da 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;
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•

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

•

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

•

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

A EBAPE possui programa de pós-graduação Stricto Sensu, ofertando Mestrado Acadêmico e
Doutorado em Administração, Mestrado Profissional em Administração Pública (MAP) e Mestrado
Profissional Executivo em Gestão Empresarial (MEX). Atua na graduação na oferta do curso
bacharelado em Administração na modalidade presencial, e na oferta de graduação tecnológica na
modalidade à distância com os cursos 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.
Em seu processo de revisão estratégica, a EBAPE promoveu com seu corpo de coordenadores
e professores uma análise aprofundada de todo o seu portfólio de programas, discutindo o
posicionamento atual de cada um, a visão de futuro para um cenário de cinco de anos.

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU


Mestrado/Doutorado Acadêmico

Contexto atual
O programa de pós-graduação da EBAPE apresenta destacada liderança no cenário de
produção acadêmica internacional entre os programas de pós-graduação brasileiros. Na última
avaliação da CAPES o programa já apresentava resultados superiores a maioria dos programas
acadêmicos no Brasil. A partir de então, no quadriênio que se encerra, espera-se consolidar a
liderança em produção nacional, bem como continuar expandindo as atividades internacionais do
programa, a atração de alunos estrangeiros e aderência às normas de avaliação da CAPES.

Diretrizes para os programas acadêmicos
No futuro os programas de pós-graduação acadêmica da EBAPE devem:
•

Aumentar a visibilidade da Escola na comunidade acadêmica nacional e internacional;

•

Manter-se na liderança nacional na qualidade da produção de artigos científicos na área de
administração;

•

Destacar-se pela empregabilidade de seus egressos nas melhores instituições de ensino e
pesquisa.



Mestrado Profissional Executivo em Gestão Empresarial (MEX)

Contexto Atual
O Mestrado Executivo em Gestão Empresarial da EBAPE é um programa de tradição no mercado
do Rio de Janeiro tendo realizado sua primeira turma no ano de 2002. Ao longo dos últimos apresenta
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uma demanda regular, consistente e qualificada, composta por profissionais já posicionados no
mercado.
Dada a necessidade de convivência dos profissionais com a sua atividade o curso é oferecido na
modalidade noturna. Seu posicionamento atual na avaliação da Capes está entre os melhores
programas de mestrado profissional tendo obtido a nota máxima.

Diretrizes para o Mestrado Profissional - MEX
•

Ampliação do Mestrado Executivo em Gestão Empresarial (MEX) para duas turmas;

•

Reestruturação e lançamento do Programa MEX- pre-experience, estendendo-o para o
mercado Brasileiro;

•

Para o CIM será mantido um número superior a 30 participantes em função de ser um
critério para que o programa seja considerado no ranking do Financial Times;

•

Dadas as restrições do sistema regulatório, isto implicará na contratação de docentes para
o corpo complementar;

•

Uso mais intensivo de tecnologia para reduzir a necessidade de deslocamentos e aumentar
a atratividade do curso (blended learning);

•

Utilização de métodos ativos na maioria das disciplinas (método de caso).



APCN – Apresentação de Proposta de Curso Novo (CAPES)

A EBAPE submeteu à CAPES proposta de novo curso (APCN – Apresentação de Proposta de
Curso Novo) de Mestrado Profissional em Administração de Negócios em parceria com a EAESP
(Escola de Administração de Empresas de São Paulo). O curso possui caráter inovador, uma vez que
se propõe a ser um programa de tempo integral, com foco internacional e direcionado a formação de
jovens executivos com 3 a 5 anos de experiência profissional.

Alunos dos cursos de Mestrado da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da
FGV (EBAPE) participaram do curso “El Modelo Chileno de Desarrollo”, realizado na Universidad
de Chile, em Santiago, de 18 a 22 de janeiro. Participaram do curo 24 alunos da EBAPE, do Mestrado
Executivo em Gestão Empresarial (MEX) e do Mestrado Profissional em Administração Pública
(MAP). O grupo foi acompanhado pelo coordenador do MEX, professor Joaquim Rubens, e pela
assessora do departamento de Relações Institucionais da Escola, Evelyn Oliveira. Um diferencial
deste programa foi a participação no curso e nas visitas de outros 17 mestrandos da própria
universidade chilena que ajudaram a compor um ambiente multicultural e enriqueceram os debates
em sala.
A Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da FGV (EBAPE) realizou, na noite
do dia 2 de março de 2016, a Cerimônia de Encerramento das turmas de Mestrado Profissional
em Administração Pública (MAP regular 2014 e MAP intensiva 2013) e de Mestrado Executivo
em Gestão Empresarial (MEX 2014). O evento, realizado no Centro Cultural da FGV (RJ), celebrou
a titulação dos novos mestres e simbolizou o momento de confraternização com familiares, amigos,
professores e profissionais da EBAPE. Participaram da cerimônia os professores Flávio Vasconcelos,
Diretor da EBAPE; Alvaro Cyrino, Vice-diretor; Paulo Motta, palestrante convidado; Joaquim Rubens
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Fontes Filho, Coordenador do MEX; Roberto Pimenta, Coordenador do MAP; Marco Tulio Zanini, Excoordenador do MEX; Alketa Peci, Ex-Coordenadora do MAP; e Darliny Amorim, Coordenadora do
Alumni da EBAPE.
Alunos do Mestrado Profissional Executivo em Gestão Empresarial (MEX) e do Mestrado
Profissional em Administração Pública (MAP) da FGV/EBAPE participaram, entre 4 e 8 de julho
2016, de um programa de imersão internacional na Espanha. O objetivo deste programa, que é
resultado de um acordo firmado pela Área de Relações Internacionais da Escola com a ESADE
School of Business, em Barcelona, foi permitir aos participantes expandir suas perspectivas globais,
obtendo um conhecimento mais profundo acerca da realidade europeia e melhorar pensamentos
estratégicos para poder oferecer soluções inovadoras em um contexto internacional. Vale ressaltar
que, em nome desta mesma parceria, em março deste ano, a EBAPE recebeu alunos da ESADE para
um programa que teve como tema “Gestão de Transformação nas Organizações”.
Um grupo de 27 alunos e pesquisadores do Mestrado de Administração Pública e do Mestrado
em Business (MBA) da Universidad de Chile esteve no Rio de Janeiro, entre 12 e 16 de setembro,
para participar do “Seminario Internacional: El Estado, la Administracíon Pública y la Sociedad: El
Proyecto Brasil”, oferecido pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da FGV,
sob a coordenação dos professores Joaquim Rubens Fontes Filho e Roberto da Costa Pimenta,
coordenadores do Mestrado Executivo em Gestão Empresarial e Mestrado Profissional em
Administração Pública, respectivamente.
Em 2016, nos dias 29 de setembro e entre 1 a 3 de outubro, a EBAPE recebeu 15 alunos do
International Masters Program in Practicing Management (IMPM). O programa, realizado pela
Escola em parceria com quatro instituições acadêmicas, sediadas na Inglaterra, Canadá, Índia e
China, proporcionou aos alunos a participação em atividades acadêmicas no BNDES e nas
instalações da FGV com executivos e analistas do Banco. Essas atividades fazem parte da sessão
sobre IMPact Initiative, com foco em projetos de mudança baseados em aprendizados gerados pela
comunidade IMPM ampliada.
Pelo quarto ano consecutivo, a EBAPE sediou uma edição do programa de mestrado executivo
Global Executive MBA - IMM, organizando um de seus módulos presenciais no Rio de Janeiro. Entre
2 e 8 de outubro de 2016, 23 executivos participaram de uma das cinco residências oferecidas pelo
programa ao longo de 20 meses. O programa, que tem o estilo “blended” (online e presencial), oferece
ao aluno a oportunidade de cinco residências de uma ou duas semanas em seis países pertencentes
a quatro continentes. Durante o programa no Rio, os alunos tiveram aulas com professores das
escolas parceiras do consórcio IMM sobre Finanças e Marketing, além de uma palestra com o
professor Fernando de Holanda Barbosa Filho, do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (IBRE),
sobre a conjuntura econômica do país. Os alunos também tiveram a oportunidade de visitar a sede
da consultoria multinacional EY, onde tiveram uma discussão acerca do setor de energia e as
recentes mudanças no regime de partilha.
Graduate Seminars 2016

Os seminários do programa “Graduate Seminars”, oferecido pela FGV/EBAPE, têm como
objetivo fomentar a discussão de alto nível das pesquisas em andamento em Administração e áreas
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afins, e são voltados para todos os alunos dos programas Stricto Sensu da FGV/EBAPE. Nos
seminários a participação de pesquisadores e doutorandos externos a EBAPE é bem-vinda e
constante. Os palestrantes convidados apresentam working papers em seminários que são realizados
quinzenalmente. São disponibilizados aos participantes os artigos com antecedência, de modo a se
prepararem previamente para um debate fundamentado e enriquecedor. O programa promoveu as
seguintes palestras:
DATA

PALESTRANTE

TEMA
Uniformity Aversion in Judgments of Expertise: When Being

13/01

Mauricio Palmeira, Monash University, Australia
Right Looks Wrong
Ricardo Schechtman

Are capital (and earnings) incentives effective for loan loss

Banco Central do Brasil, Brazil

provisions?

27/01
Mauricio Mittelman
17/02

Usage Neglect
Universida Torcuato di Tella, Argentina
Alexandre Xavier Carvalho Ywata

30/03

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada -

Assessing Future Impacts of Land Use Policies in Brazil

IPEA, Brazil
13/04

Annika Skoglund, Uppsala University, Suécia

Alternative Entrepreneurship
Sowing Fields of Gold?

Adriana Erthal Abdenur,
04/05

China’s Food Security Policy and Investments in Brazilian
Instituo Igarapé
Agriculture
Wolf Wagner
Systemic risk-taking at banks: Evidence from the pricing of

25/05

Rotterdam School of Management, Erasmus
syndicated loans
University, Netherlands
Does Marketing Intensity Impact Firm Profitability?
Dmitri Markovitch

01/06

A Study of Actual Total Marketing Expenditure and Its SG&A
Rensselaer Polytechnic Institute, USA
Proxy.
Natalia Bueno

22/06

Yale University, USA

The Distributive Politics of Non-State Welfare Provision

STANDARD VS. PARTNERSHIP-EMBEDDED LICENSING:
7/07

Felipe Monteiro , INSEAD, França

Attention And The Relationship Between In-Licensing And
Product Innovations

24/ago

Joana Monteiro, ISP – Instituto de Segurança
Pública do Governo do Estado (RJ), Brasil

A State Presence and Urban Violence: Evidence from Rio de
Janeiro's Favelas

21/set

Gerardo Patriotta , Associate Editor Journal of
Management Studies at Nottingham University
Business School , Reino Unido
John Prescott , Associate Editor Journal of
Management Studies at Nottingham University
Business School , EUA

Publishing in Top Academic Journals

05/out

Alicia Cooperman, Columbia University, EUA

(Un)Natural Disasters: Distributive Politics in Northeast Brazil

19/out

Renata Narita, USP, Brasil

Non-Contributory Health Insurance and Household Labor
Supply: Evidence from Mexico

23/nov

Felipe Nunes , San Diego University, EUA

Popularity, Legislative Majority, or Party Building: A Structural
Model to Estimate Presidents' Priorities in Latin America

Relatório Parcial de Autoavaliação 2016• FGV/EBAPE

78

30/nov

João Mello, Insper, Brasil
Vinicius Carrasco, PUC-RJ, Brasil

Wasted Decade

07/dez

Allen N. Berger , University of South Carolina,
EUA

Do Bank Bailouts Reduce or Increase Systemic Risk? The
Effects of TARP on Financial System Stability

14/dez

Carolyn Heinrich , LBJ School of Public Affairs,
EUA

Reducing Adolescent Risky Behaviors in a High-Risk Context:
The Effects of Unconditional Cash Transfers in South Africa

Fonte: Site FGV/EBAPE – Graduate Seminars 2016.



Mestrado Profissional em Administração Pública (MAP)

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

Diretrizes do MAP
•

Ampliação do número de alunos do MAP a partir de um esforço junto às organizações
públicas.

•

Uso mais intensivo de tecnologia para reduzir a necessidade de deslocamentos e aumentar
a atratividade do curso (blended learning).

•

Utilização de métodos ativos na maioria das disciplinas (método de caso).



Curso

de

Graduação

em

Administração

–

modalidade

presencial

Bacharelado em Administração

Possui duração mínima de quatro anos e tem como objetivo formar profissionais capazes de
atuar em instituições públicas e privadas nas áreas de Finanças, Marketing, Gestão da Tecnologia e
Gestão de Pessoas. Além disso, o curso apresenta para o último ano ênfases: Administração Pública
e Administração de Empresas, quando o aluno escolhe em a ênfase para aprofundar os estudos.
Portaria de Renovação de Reconhecimento nº 703 de 18/12/2013, DOU de 19/12/2013.

Diretrizes para o curso de graduação presencial
Tendo em vista o comportamento da demanda, e o tamanho reduzido das turmas, a EBAPE está
propondo uma reformulação no curso no sentido de torná-lo mais atrativo e sintonizado com as
expectativas dos futuros empregadores, dos alunos e da sociedade. A aposta da EBAPE é que tais
mudanças traduzir-se-ão num curso de graduação com uma proposta de valor que se diferencia da
concorrência com as seguintes características:
o

Sólida formação em Métodos Quantitativos;

o

Forte base em Economia e Ciências Sociais;

o

Intercâmbio obrigatório em escolas internacionais de primeira linha;

o

Inserção dos estágios em tempo integral no projeto pedagógico;
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o

Uso intensivo de métodos pedagógicos ativos (Problem-based learning, Projectbased learning, método de casos e outros);

o

Preparação em habilidades e ferramentas próprias de gestão (soft skills) que facilitem
e auxiliem no seu planejamento de carreira.

Espera-se, como resultado final do processo, o incremento da empregabilidade dos estudantes
e do seu avanço na carreira.



Cursos de Graduação Tecnológica (EAD)

Os Cursos de Graduação Tecnológica proporcionam à EBAPE a oportunidade de aprendizado e
atuação no segmento crescente da educação à distância. O ingresso neste mercado permitirá à
Escola ampliar seu impacto na sociedade pelo alcance proporcionado por um maior volume de
egressos. Além disso, tem potencial de contribuir para a sustentabilidade econômico-financeira da
Escola.

Ensino e Aprendizagem
O programa é baseado numa plataforma LMS que será em breve atualizada para uma plataforma
mais moderna (D2L) e tem como diferencial a tutoria ativa que contribui para o estímulo e retenção
do aluno de cursos a distância.

Diretrizes para os cursos de graduação tecnológica
O programa de Graduação Tecnológica, colocado sob responsabilidade da EBAPE a partir do
primeiro semestre de 2015, tem como foco principal a busca por economia de escala, por meio da
promoção dos seguintes resultados:

o

Melhoria na divulgação e comercialização dos programas, em particular do encontro de novos
canais para venda;

o

Reestruturação dos cursos, no sentido de reduzir os seus custos e atualizar os seus
conteúdos;

o

Estudo e reposicionamento de preço em função do potencial de crescimento;

o

Contribuir para a sustentabilidade do programa e da EBAPE.

Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais – EAD
O Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais tem foco no desenvolvimento de
competências relacionadas à gestão, por meio de ferramentas e técnicas direcionadas à operações
das atividades das organizações, de modo a estabelecer novas práticas do processo produtivo, com
respeito aos indivíduos e à sociedade em que elas se inserem.

Portaria de Renovação de

Reconhecimento nº 698 de 17/11/2014, DOU de 18/11/2014.

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial - EAD
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O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial tem como foco o desenvolvimento de
competências relacionadas à gestão comercial, por meio de ferramentas e técnicas de gestão e da
atenção a princípios de qualidade no atendimento ao cliente, de modo a possibilitar a liderança e
motivação de equipes, assim como a formulação de estratégias e políticas comerciais para as
organizações.

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira - EAD
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira tem como foco o desenvolvimento de
competências relacionadas à gestão financeira, por meio de ferramentas e técnicas de direcionadas
à operação das atividades de financiamentos e investimentos das organizações, de modo a maximizar
os resultados econômico-financeiros decorrentes de suas atividades operacionais.

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública - EAD
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública tem como foco o desenvolvimento de
competências relacionadas à gestão, por meio de ferramentas e técnicas direcionadas ao processo
de gestão de políticas, programas e projetos públicos, de modo a estabelecer novas práticas de
coordenação e assessoramento na administração pública, assim como em empresas concessionárias
de serviços públicos e organizações do terceiro setor. Portaria de Reconhecimento nº 436 de
30/07/2014, DOU de 30/07/2014.

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo - EAD
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo tem como foco o desenvolvimento de
competências relacionadas à gestão, por meio de ferramentas e técnicas direcionadas à gestão dos
negócios em turismo, de modo a possibilitar a elaboração, análise e execução de propostas e
relatórios de consultoria em turismo e ampliar a competitividade das organizações.

Curso Superior de Tecnologia em Gestão em Marketing - EAD
O Curso Superior de Tecnologia em Marketing tem como foco o desenvolvimento de
competências relacionadas ao atendimento às demandas dos clientes de forma eficiente e
responsável, por meio de ferramentas e técnicas direcionadas ao planejamento dos negócios, de
produtos e marcas, às estratégias e ações de distribuição, comunicação e promoções, de modo a
ampliar a competitividade das organizações.
•

Os diplomados nos Cursos Superiores de Tecnologia em Processos Gerenciais, Gestão
Comercial, Gestão Financeira, Gestão Pública, Gestão de Turismo e Marketing têm direito ao
registro no Conselho Regional de Administração – CRA –, de acordo com a Resolução
Normativa CFA nº 374, de 2009. E, obtiveram o reconhecimento por meio da Portaria nº 436
de 30/07/2014, DOU de 30/07/2014.

Integração da graduação e a pós-graduação
Em relação à Graduação Bacharelado Presencial, na perspectiva do Ensino, a EBAPE
desenvolve o Estágio de Docência, que envolveu 2 alunos de Doutorado em 2016 e o Programa de
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Monitoria, que contou com 10 discentes de Mestrado em 2016. Além disso, ainda no primeiro ano de
curso da graduação, duas disciplinas propõem os alunos a experiência de imersão em organizações
públicas e privadas, para identificarem os conceitos vistos em sala de aula no cotidiano
organizacional. Nessa experiência, os alunos são tutorados por alunos do Mestrado da EBAPE que
atuam nessas organizações.
Do ponto de vista da pesquisa, foram realizados encontros regulares entre os alunos de
graduação com os professores do curso de Administração da EBAPE para que estes pudessem
relatar suas experiências como pesquisadores, bem como apresentarem aos alunos oportunidades
de atuação em programas de iniciação científica, tendo como objetivo abordar a importância da
pesquisa na graduação. Além disso, a EBAPE oferece aos alunos dos Mestrados e do Doutorado a
possibilidade de atuar como professores-tutores em seus cursos de Graduação Tecnológica à
distância. Em 2016, esse programa envolveu 2 alunos de doutorado e 1 aluno de mestrado, além de
8 ex-alunos, sendo 4 dos mestrados e 4 do doutorado. O resultado é uma maior aproximação e trocas
acadêmicas entre os graduandos, mestrandos e doutorandos.

3.3.2 Internacionalização na EBAPE

Dentre as principais diretrizes estratégicas da EBAPE destaca-se a internacionalização: Corpo
docente, discente e programas de ensino e pesquisa.
Atualmente, a EBAPE conta com um corpo docente diversificado em nacionalidade, com
professores oriundos de várias nacionalidades.
O corpo discente dos programas internacionais contou com participantes de diversas partes do
mundo, conforme quadro abaixo:

PAÍSES

QNT.

Angola

1

Austria

3

Canada

4

Denmark

1

Finland

1

France

18

Germany

15

India

1

Italy

7

Morroco

1

Netherlands

2

Norway

2

Portugal

12

Slovakia

1

Spain

2

Sweden

1
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Switzerland

4

USA

7

Fonte: RI da FGV/EBAPE – 2016.

O corpo docente dos programas internacionais também contou com professores visitantes de
diversas partes do mundo, conforme quadro que segue:

NOME

INSTITUIÇÃO

PAÍS
(INSTITUIÇÃO)

Mauricio Palmeira

Monash University

Austrália

Ricardo Schechtman

Banco Central do Brasil

Brasil

Mauricio Mittelman

Universida Torcuato di Tella

Argentina

Henry Mintzberg

MC Gill

Canadá

Alexandre Xavier Carvalho Ywata

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA

Brasil

Annika Skoglund

Uppsala University

Suécia

Adriana Erthal Abdenur

PUC-RJ

Brasil

Wolf Wagner

Rotterdam School of Management | Erasmus University

Holanda

Dimitri Markovitch

Rensselaer Polytechnic Institute

EUA

Miklos Vasarhelyi

Rutgers Business School

EUA

Hussein Issa

Rutgers Business School

EUA

Deniz Appelbaum

Rutgers Business School

EUA

Ileana Steccolini

Newcastle University London

Reino Unido

Sanjay Sharma

The University of Vermont

EUA

Natalia Bueno

Yale University

EUA

Felipe Monteiro

INSEAD

França

Felipe Monteiro

INSEAD

França

Joana Monteiro

ISP – Instituto de Segurança Pública do Governo do Estado (RJ)

Brasil

Gerardo Patriotta

Nottingham University Business School

Reino Unido

John Prescott

University of Pittsburg

EUA

Alicia Cooperman

Columbia University

EUA

Renata Narita

USP

Brasil

Felipe Nunes

San Diego University

EUA

Vinicius Carrasco

PUC-RJ

Brasil

Allen N. Berger

University of South Carolina

EUA

Carolyn Heinrich

LBJ School of Public Affairs

EUA

Carolyn Heinrich

LBJ School of Public Affairs

EUA

Fonte: Coordenação dos Programas SS EBAPE – 2016.
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A Escola desenvolve atividades de intercâmbio regulares com instituições parceiras localizadas
em diversos países do globo.

Diretrizes para a internacionalização da EBAPE:
•

Continuidade no processo de recrutamento de professores internacionais em áreas
estratégicas no quadro de professores permanentes da Escola;

•

Intensificação dos programas de dupla titulação, tanto no nível de graduação quanto no de
pós-graduação;

•

Manutenção da língua inglesa nos programas de pós-graduação acadêmicos e aumento
gradativo de disciplinas ministradas em língua inglesa na graduação presencial;

•

Intensificação de experiências internacionais, tais como cursos de verão e disciplinas
internacionais para os programas de mestrado profissional;

•

Entrada no ranking do Financial Times com o Mestrados Profissionais em Administração.

•

Manutenção das acreditações Equis e ICAPA e obtenção das acreditações AACSB e
NASPAA;

•

Ingresso da EBAPE na rede PIM, assegurando acesso a um conjunto mais amplo de
parceiros internacionais aos estudantes da Escola, bem como dar acesso a mais
oportunidades de intercâmbio a alunos estrangeiros;

Além dos programas mencionados a EBAPE também buscará intensificar os esforços de
aumentar o número de alunos para os seguintes programas de pós-graduação: Global MBA,
programa realizado em parceria com a Manchester Business School; IMM – programa realizado em
parceria com a Tilburg University (Holanda), com a Purdue University (EUA), Central European
University (Hungria) e Tianjim (China); IMPM - programa realizado em parceria com a McGill
University (Canadá), Lancaster University (Reino Unido); IIM of Bangalore (India) e Renming
University (China).

INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO
A FGV/EBAPE compreende a internacionalização do ensino como um diferencial competitivo.
Através do setor de Relações Internacionais da EBAPE percebe-se a expansão das
atividades de cooperação internacional, nas áreas da administração pública e de
empresas. Os benefícios da diversidade cultural proporcionada por alunos e
professores estrangeiros e a experiência adquirida criam novas perspectivas e
fomentam a criatividade, a inovação e a flexibilidade. Um ambiente internacional gera
abordagens variadas de trabalho e resolução de problemas, explorando potencial para
crescimento e impactando de forma positiva o corpo administrativo e discente.
O Departamento de Relações Internacionais (RI) da FGV/EBAPE tem firmado parcerias com
as melhores escolas de administração e negócios do mundo, o que proporciona aos alunos e
parceiros uma troca de experiência alinhada às perspectivas profissionais de um mercado cada vez
mais globalizado.

Escolas Conveniadas
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A EBAPE possui parcerias com as melhores escolas de administração e business do mundo, a
fim de promover a internacionalização entre alunos, professores e instituições estrangeiras, conforme
quadro abaixo:

PAÍS
África do Sul

LOCAL

INSTITUIÇÃO

MODALIDADE

Cidade do Cabo

University of Cape Town, Graduate School of Business

Mestrado

Wiesbaden

EBS Business School

Graduação / Mestrado

Frankfurt

Frankfurt School of Finance and Management

Graduação / Mestrado

Mannhein

Mannhein Business School

Graduação / Mestrado

Wuerzburg

Julius Maximilian University of Wuerzburg

Graduação / Mestrado

Pforzheim

Pforzheim University

Graduação / Mestrado

Buenos Aires

Universidad de San Andres

Graduação / Mestrado

Buenos Aires

UTDT – Universidad Torcuato di Tella

Graduação / Mestrado

Quilmes

Universidad Nacional de Quilmes

Graduação / Mestrado

Austria

Viena

W.U. Vienna University of Economics and Business

Graduação / Mestrado

Canadá

Montreal

McGill University, Desautels Faculty of Management

Graduação

Colômbia

Bogotá

Universidad Del Rosario

Graduação / Mestrado

Dinamarca

Copenhague

Copenhagen Business School

Graduação / Mestrado

Espanha

Madri

IE Business School

Mestrado

Ithaca

Cornell University, Samuel Curtis Johnson Graduate School of
Management

Mestrado

South Carolina

Darla Moore School of Business, University of South Carolina

Graduação

Atlanta

Emory University, Goizueta Business School

Graduação / Mestrado

Florida

Florida International University

Graduação / Mestrado

Texas

Texas A & M (Mays Business School), College Station

Graduação

Albuquerque

University of New Mexico

Graduação / Mestrado

West Lafayette

Purdue University, Krannert School of Management

Graduação / Mestrado

Houston

Rice University, James A. Baker III Institute for Public Policy

Graduação / Mestrado

Camden

Rutgers, The State University of New Jersey

Mestrado

North Carolina

UNC Kenen-Flager Business School

Graduação / Mestrado

Helsinque

Aalto University School of Business

Graduação / Mestrado

Estrasburgo

EM Strasbourg Business School

Graduação / Mestrado

Nantes

Audencia Nantes School of Management

Mestrado

Lille

EDHEC Business School

Mestrado

Paris

ESIEE Management

Mestrado

Paris

ESSEC Business School

Graduação / Mestrado

Rennes

ESC Rennes School of Business

Graduação / Mestrado

Paris

European School of Management - ESCP

Graduação / Mestrado

Paris

Sciences Po Paris

Graduação / Mestrado

Lille

Sciences Po Lille

Graduação / Mestrado

Paris

Université Paris Dauphine

Graduação / Mestrado

Tilburg

Tilburg University

Graduação

Amsterdã

Universiteit Van Amsterdam

Graduação / Mestrado

Budapeste

CEU Business School

Mestrado

Alemanha

Argentina

EUA

Finlândia

França

Holanda
Hungria
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Índia

Calcutá

Indian Institute of Management

Mestrado

Tel Aviv

Tel Aviv University, The Leon Recanati Graduate School of Business
Administration

Mestrado

Roma

LUISS Guido Carli

Graduação / Mestrado

Milão

Università Commerciale Luigi Bocconi

Graduação / Mestrado

Hiroshima

Hiroshima University of Economics

Graduação

D.F.

ITAM Instituto Tecnológico Autónomo de México

Graduação / Mestrado

Monterrey

ITESM – Tecnológico de Monterrey

Graduação / Mestrado

Noruega

Oslo

BI Norwegian Business School

Graduação / Mestrado

Peru

Lima

Universidad ESAN

Graduação / Mestrado

Polônia

Varsóvia

SGH Warsaw School of Economics

Graduação / Mestrado

Lisboa

ISCTE – IUL Instituto Universitário de Lisboa

Graduação / Mestrado

Coimbra

Universidade de Coimbra

Graduação / Mestrado

Lisboa

Universidade Católica Portuguesa – Católica Lisbon School of Business
and Economics

Graduação / Mestrado

Lisboa

Universidade Nova de Lisboa

Graduação / Mestrado

Lancaster

Lancaster University Management School

Graduação / Mestrado

Bristol

University of Bristol

Graduação / Mestrado

Lausanne

IDHEAP The Swiss Graduate School of Public Administration

Mestrado

St.Gallen

Universitat St.Gallen

Graduação / Mestrado

Winterthur

ZHAW School of Management and Law

Graduação / Mestrado

Israel
Itália
Japão
México

Portugal

Reino Unido

Suiça

Fonte: RI da FGV/EBAPE. 2016.

Internacionalização na graduação

Buscando preparar seus alunos para uma maior exposição internacional, a EBAPE desenvolve
parcerias com diversas universidades internacionais e oferece, assim, aos seus alunos oportunidades
de intercâmbio e convivência com alunos intercambistas de várias partes do mundo.
Além disto, a EBAPE oferece dois programas de dupla graduação: IBEA, em parceria com as
universidades Mannhein, na Alemanha, e ESSEC na França; e o Double-Degree, também com a
ESSEC na França.
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3.3.3 Políticas para a pesquisa

A atividade de Pesquisa é percebida como princípio educativo e como cultivo de atitude científica
para a produção de novos conhecimentos que contribuam para a busca da identidade nacional e o
desenvolvimento econômico, cultural e social do país.
A FGV/EBAPE desenvolve as seguintes linhas de pesquisa integrando os vários níveis de ensino
superior:
•

Organização

e

Gerência:

Estudo

da

dinâmica

das

relações

organizacionais,

interorganizacionais e interinstitucionais, nas suas dimensões formal, simbólica e
comportamental e suas expressões gerenciais;
•

Políticas e Estratégias: Estudo dos processos de intervenções que visam, na área pública,
à alteração da distribuição de recursos na produção de bens coletivos e, na área privada, ao
reposicionamento das empresas nos seus setores de atuação; e

•

Tecnologias de Gestão: Estudo de modelos, métodos, técnicas e instrumentos, que visam
ao aprimoramento de competências gerenciais, à melhoria de processos e à otimização dos
resultados organizacionais.

Em 2016, a EBAPE tem a meta de continuar o processo de expansão com a realização de novas
pesquisas no CBR - Center for Behavioral Research (CBR), cujo o objetivo de investigar o
comportamento e tomada decisão do indivíduo.



PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO À PESQUISA

Os projetos de iniciação científica permitem aos alunos desenvolver pesquisas acadêmicas
aplicadas a diferentes áreas de interesse. À EBAPE cabe formar além de líderes, futuros professores
e pesquisadores, responsáveis pelo desenvolvimento da ciência em nosso país. A Escola conta além
do Programa PIBIC/CNPq (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação de Científica do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), com o seu próprio programa de estímulo à
pesquisa denominado Pro-Pesquisa (Programa de Apoio à Pesquisa e Produção Acadêmica
Docente da FGV/EBAPE), uma das peças centrais que sustentam a política de pesquisa da EBAPE.
O Pro-Pesquisa foi criado em 2000 com o objetivo de fomentar e premiar a produção científica
na Escola, além de gerar aumento quantitativo e qualitativo das pesquisas e das publicações dos
professores da EBAPE. Para isso, todo ano a Escola, através do programa, destina recursos para
financiamento de pesquisa e incentivo aos professores por suas publicações acadêmicas.
O programa foi pioneiro no Brasil, com sua concepção e operacionalização inovadoras. Desde
então, o programa tem gerado impacto positivo significativo na produção cientifica dos professores
da EBAPE. Ao longo dos anos, o programa tem conquistado credibilidade junto à comunidade
acadêmica, em função de seus critérios e processos rigorosos de avaliação das publicações de
professores e concessão de apoio à pesquisa. A avaliação das propostas de pesquisa para
financiamento é realizada por comitê avaliador externo a EBAPE, formado por docentes de
reconhecido mérito acadêmico.
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Programa de Apoio à Pesquisa e Produção Acadêmica Docente – ProPesquisa
Tabela de Síntese dos Projetos de Pesquisa 2016

PROCESSO

DOCENTE

PROPESQUISA

TÍTULO DO PROJETO
Alternativas em Gestão Estratégica: O caso da base da pirâmide em economias

PP120

Alexandre Faria

PP121

Alketa Peci

PP122

Carlos Pereira

PP123

Carmen Migueles

Gestão de Excelência em Segurança e Meio Ambiente

PP124

Cesar Zucco Jr.

Determinantes da Aceitação de Políticas Redistributivas - II

PP125

Daniela Campello

Voto Econômico e Qualidade da Democracia na América Latina

PP126

Edson Kenji Kondo

PP127

Eduardo B. Andrade

PP128

Fábio Caldieraro

Emergentes
Difusão e hibridismo regulatório: análise das trajetórias institucionais da regulação
no contexto latino-americano
Gerenciando o Preço de Governar: Custos de Governabilidade em Regimes
Presidencialistas e Parlamentaristas

Explorando a intersecção do empreendedorismo e inovação na promoção da
sustentabilidade
Crowdfunding Behaviour
A Perspective on the Modern Collection Coins Market: A Comparison between the
Brazilian Casa da Moeda and The American US Mint production, distribution, and
pricing models

Fátima Bayma de

Liderança empreendedoras femininas: Um estudo em contexto de comunidades na

Oliveira

região portuária do Rio de Janeiro

PP130

Fernando G. Tenório

Gestão Social e Cidadania: o controle Social do Desenvolvimento Regional

PP131

Filipe Sobral

Liderança de Equipes de Trabalho nos Serviços de Saúde

Hélio Arthur Reis

Nucleação de Rede de Pesquisa para Inovação de valor e melhoria da

Irigaray

produtividade e qualidade na Administração das operações de produção e serviços

PP129

PP132

PP133

Isabela Vasconcelos

PP150

Ishani Aggarwal

PP134

Joaquim Rubens F.
Filho

Resiliência organizacional e Estratégia Empresarial: Uma Revisão Teórica e um
Levantamento das Best Practices: Uma Comparação Brasil e França
The influnce of team inputs on team prcesses and outcomes
Práticas de remuneração executiva no Brasil
O papel das experiências passadas próprias e dos pais nas decisões econômicas

PP135

José Fajardo

PP136

Kaizô Beltrão

PP137

Lars Norden

Research in Banking and Finance - II

PP138

Luiz Antonio Joia

Antecedentes à Resistencia a Sistemas de Informação

PP139

Marco Túlio Zanini

PP140

Monica Pinhanez

individuais
Iniquidade no acesso à infraestrutura básica no Brasil: Três décadas de PNAD 1981/2009

Liderança e Confiança nas organizações de Ação Crítica (Critical Action
Organizations)
Governança Industrial Descentralizada no Setor de Petróleo e Gás Brasileiro - II
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PP141

Octavio Amorim Neto

Semi-presendialism and civil-military relations: The cases of France and Portugal

PP142

Patrick Behr

Information sharing, access to small business finance and loan outcomes
Competitividade Industrial no Brasil: Fatores Influentes e Ações de Políticas

PP143

Paulo N. Figueiredo

Públicas – Uma Análise Empírica em Empresas e Setores Industriais Selecionados
- II

PP144

Rafael Goldszmidt

Tomada de decisão financeira no complexo da Maré

PP145

Ricardo Lopes Cardoso

Informação contábil: Nas abordagens Macro, Meso e Micro

PP148

Robert Greg. Michener

PP146

Roberto Pimenta

PP149

Ronaldo Couto Parente

PP147

Sônia Fleury

Implantação do Projeto Piloto do Dicionário Carioca de Favelas

PP151

Flávio Vasconcelos

O Problema da Corrupção: Uma Visão Organizacional

Adoção, implementação e cumprimento às leis de acesso à informação na América
Latina
Mapeamento das Empresas Estatais no setor público brasileiro.
When entrepreneurs are part of the plan: CVC as strategic tool in innovation
management

Fonte: Dados Internos da Escola, 2016.

O programa Pró-Pesquisa também dá suporte à política de pesquisa e publicação da Escola,
visando à propagação do conhecimento da área de Administração por meio de suas publicações
especializadas, a saber:
•

Revista de Administração Pública (RAP) - classificada como A2 pelo sistema Qualis; e

•

Cadernos EBAPE.BR - periódico on-line sobre a Administração Pública e de Empresas
classificado como A2 no sistema Qualis.

A Revista de Administração Pública (RAP) é um dos mais importantes e influentes periódicos
da área e a partir de 2014 passou a fazer parte do indexador internacional Cabell Publishing, Inc. - O
periódico se juntou a mais de 5.200 revistas indexadas no diretório de publicações, o que reforça a
imagem e aumenta a exposição do periódico aos pesquisadores de todo o mundo. Sua missão é
estabelecer e acompanhar a agenda das principais temáticas contemporâneas e prospectivas de
gestão, promovendo o encontro entre o universo conceitual em evolução e as demandas da prática
gerencial cotidiana de administradores orientados para mudanças. Em 2015, a RAP e a Cadernos
EBAPE.BR passaram a integrar o indexador Cengage Learnin, presente em cinco continentes, 140
países e com mais de 36 selos editoriais, a Cengage Learning define-se como uma empresa criadora
de experiências de aprendizado de alto valor em um entorno de inovação constante. E em 2016,
passaram a ser indexados na base de dados de produção acadêmica Directory of Open Access
scholarly Resources (ROAD), desenvolvido pelo Centro Internacional ISSN (International Standard
Serial Number), com apoio do Setor de Comunicação e Informação da UNESCO.
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A RAP – Revista de Administração Pública concentra esforços para servir de instrumento
indispensável para a profissionalização continuada de executivos comprometidos com a
modernização das organizações.
A seguir, dados referentes a tiragem de Periódicos da Revista de Administração Pública – RAP
e dos Cadernos EBAPE.BR em 2016.

TIRAGEM DE PERIÓDICOS - 2016
TÍTULOS

Revista de
Administração
Pública - RAP

Cadernos
EBAPE

VOLUME / Nº / MÊS

Nº
PÁGINAS

Nº
EXEMPLARES

V. 50, nº1, Janeiro-Fevereiro

181

500

V. 50, nº2, Março-Abril

158

500

V. 50, nº3, Maio-Junho

180

500

V. 50, nº4, Julho-Agosto

170

500

V. 50, nº5, Setembro-Outubro

178

500

V. 50, nº6, Novembro-Dezembro

170

500

V. XIV, nº1, Janeiro-Março

241

V. XIV, nº2, Abril-Junho

162

V. XIV, nº3, Julho-Setembro

185

V. XIV, nº4, Outubro-Dezembro

207

Online

PERIODICIDADE

Bimestral

Trimestral

Fonte: RAP e Cadernos EBAPE.BR, Dezembro, 2016.



Participação Docente e Discente em Congressos Científicos, Trabalhos apresentados

e publicações
Em 2016, registra-se relevante participação de docentes da FGV/EBAPE em congressos
científicos, trabalhos apresentados e publicações, ressaltando o compromisso da Escola para a
pesquisa. Além da participação discente em eventos desta natureza, no mesmo período, o que reforça
o entendimento do pleno estímulo e compromisso da Escola com a produção e disseminação do
conhecimento.
Em setembro de 2016, discentes e docentes da FGV/EBAPE participaram do XL Encontro da
Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Administração - EnANPAD 2016. No
total, 44 trabalhos de professores e alunos da EBAPE foram apresentados durante o evento. A Escola
foi representada por 16 professores, 21 doutorandos, 8 alunos do Mestrado Executivo em Gestão
Empresarial (MEX), 3 alunos do Mestrado Profissional em Administração Pública (MAP), 7 alunos do
mestrado acadêmico e 1 aluno da graduação. Entre os trabalhos selecionados, seis pesquisas
pertencem ao Grupo de Estudos em Liderança, coordenado pelo professor Filipe Sobral, e quatro
pertencem ao Laboratório de Pesquisa em Governo e Negócios Eletrônicos, sob supervisão do
professor Luiz Antonio Joia. Os professores Sonia Fleury, Felipe Buchbinder, Fernando Tenório,
Alketa Peci, Alexandre Faria, Fatima Bayma de Oliveira, Marcos Lopez Rego, Marisol Rodriguez Goia,
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Rafael Goldszmidt, Eduardo Bittencourt Andrade, Joaquim Rubens, Hélio Arthur Irigaray, Ronaldo
Parente e Ricardo Lopes Cardoso também estão entre os autores dos trabalhos selecionados e
devem comparecer no evento. A FGV contou com um estande no evento, onde expôs, além de outras
publicações da Instituição, uma das principais publicações produzidas pela Escola, a Revista de
Administração Pública (RAP).
Professores e alunos da EBAPE participaram do VII Encontro de Administração Pública
(EnAPG) e do XXIX Simpósio de Gestão da Inovação Tecnológica, organizado pela Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD). Os eventos ocorreram
simultaneamente, de 20 a 22 de novembro de 2016, no Centro Universitário FEI, em São Paulo. O
EnAPG é um espaço de discussão de temas relevantes promovido pela divisão acadêmica de
Administração Pública da ANPAD, coordenado pela professora Alketa Peci (FGV-EBAPE) também
Editora da Revista de Administração Pública (RAP). Já o Simpósio de Gestão da Inovação
Tecnológica, promovido pela divisão de Gestão de Ciência e Tecnologia da ANPAD visa promover
os estudos em Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil. Os eventos abriram espaço para
a divulgação dos periódicos da EBAPE - RAP e Cadernos EBAPE.BR, como também dos cursos de
pós-graduação na área de exposições, oportunidade na qual os participantes puderam interagir, tirar
dúvidas e conversar com os representantes das Escola.

A seguir, quadro demonstrativo de participação docente e discente da FGV/EBAPE em
congressos nacionais e internacionais no ao de 2016.

DOCENTE

CLASSIFICAÇÃO

CONGRESSO

E1

E2

NQ

Total Geral

INTERNACIONAL

14

7

9

30

NACIONAL

34

-

10

44

TOTAL GERAL

48

7

19

74

Fonte: Setor de Regulação e Avaliação – EBAPE/FGV, Dezembro, 2016.

DISCENTE

CLASSIFICAÇÃO

CONGRESSO

E1

E2

NQ

Total Geral

INTERNACIONAL

11

3

4

18

NACIONAL

57

-

23

80

TOTAL GERAL

68

3

27

98

Fonte: Setor de Regulação e Avaliação – EBAPE/FGV, Dezembro, 2016.

3.3.4 Política de extensão

Com relação a Extensão a FGV/EBAPE é uma instituição comprometida com o desenvolvimento
social, econômico e territorial; com a sustentabilidade e suas diversas facetas; com a ética, com a
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cidadania, e com as políticas institucionais operacionalizadas com o objetivo de garantir a
indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão.
Articulados com as atividades de ensino e de pesquisa, os trabalhos de extensão viabilizam a
relação transformadora entre a Escola e a comunidade externa, caracterizando-se: pelo oferecimento
de cursos de curta duração e outros produtos acadêmicos de interesse da comunidade; produção e
intercâmbio de informação, com difusão processada pela Internet, revistas, jornais, monografias,
teses, livros, etc.; desenvolvimento de programas e projetos especiais de cooperação técnicocientíficos 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 ensinoaprendizagem.
Umas das formas, senão a principal, de se estabelecer a comunicação com a sociedade ocorre
por meio do programa de pesquisa e extensão.
A política de extensão da EBAPE está pautada nas seguintes diretrizes:
• A extensão deve ser embasada nas áreas dos cursos da Escola com a clara identificação dos
problemas e demandas da comunidade na qual está inserida, de forma que as ações e
transformações geradas visem ao desenvolvimento regional e do país;
• A integração da extensão com o ensino e a pesquisa deve permitir que as ações e
transformações geradas fluam dessa relação e integrem, em plenitude, as ações da EBAPE; e
• A EBAPE, com vistas ao desenvolvimento da extensão, deve destinar recursos humanos e
materiais para a realização das atividades programadas.

Os trabalhos de extensão, articulados com as atividades de ensino e de pesquisa, viabilizam a
relação transformadora entre a Escola e a comunidade externa, caracterizando-se:
• Pelo oferecimento de cursos de curta duração e outros produtos acadêmicos de interesse da
comunidade;
• Pela produção e intercâmbio de informação, com difusão processada por Internet, revistas,
jornais, monografias, teses, livros, conferências, seminários, congressos, fóruns, debates e
outros instrumentos de divulgação do saber;
• Pelo desenvolvimento de programas e projetos especiais de cooperação técnico-científica
estabelecidos entre a instituição de ensino e outros organismos nacionais ou estrangeiros;
• Pela prestação de consultoria técnica especializada a instituições públicas ou privada; e
• Pelas ações de integração ensino, serviços e comunidade, envolvendo a participação dos
alunos, em ações de ensino-aprendizagem.

Os cursos de extensão configuram-se como oferta complementar aos níveis de formação escolar
médio, superior e à pós-graduação, oferecendo oportunidades de atualização, aprimoramento e
outros estímulos à educação continuada. Destinam-se a difundir conhecimentos e novas técnicas,
atentos à qualidade e ao aumento da eficiência do que esteja sendo requerido e oferecido.
A Escola promove integração de atividades articuladas ao ensino e às políticas institucionais
direcionadas às questões relevantes da sociedade e do País, bem como a integração de professores,
personalidades educacionais, convidados e acadêmicos de diferentes áreas e instituições através de
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seus eventos. Durante 2015, eventos de extensão como: palestras, seminários debates e etc.,
visando ampliar a transmissão de conhecimentos e informações para o aprimoramento acadêmico
através dos debates e troca de experiências. Destacam-se alguns eventos:
•

Presidente do Grupo DPaschoal palestra em aula magna da graduação da EBAPE

A Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da FGV (EBAPE) realizou, no dia
1º de abril, a Aula Magna da Graduação. A atividade, que marca o início do ano letivo, contou com
a participação do presidente do Grupo DPaschoal, Luis Norberto Pascoal. O evento foi mediado pelo
vice-diretor da EBAPE, professor Alvaro Cyrino, e teve as participações do chefe do Centro de
Graduação da Escola, professor Henrique Heidtmann Neto e da Coordenadora Adjunta do Curso de
Graduação presencial, professora Yuna Fontoura, além de professores, tutores, funcionários e
estudantes da Escola.
•

EBAPE promove Feira Educacional da Irlanda

No dia 15 de abril, a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE), com a
colaboração da Escola Brasileira de Economia e Finanças (EPGE), Escola de Direito do Rio de
Janeiro (Direito Rio) e Escola de Ciências Sociais (CPDOC), da Fundação Getulio Vargas, promoveu
a Feira Educacional da Irlanda na sede da FGV, no Rio de Janeiro. O evento foi aberto ao público
e contou com a participação de mais de 100 visitantes, entre alunos da FGV e público externo. O
grupo de representantes das universidades irlandesas, além de outras organizações, interagiu com
alunos e interessados em estudar, trabalhar, morar ou fazer turismo no país. Na ocasião, também foi
realizada uma palestra para apresentar detalhadamente todas as questões práticas relacionadas à
escolha da Irlanda como local de destino do intercambista. No final do evento, os estudantes
presentes ainda tiveram a oportunidade de participar do sorteio de uma passagem aérea para a
Irlanda, com o apoio de uma das patrocinadoras do evento, a Air France.
•

FGV/EBAPE debate impacto da crise nas instituições públicas com ministros do STF e
STJ

O Centro de Graduação da FGV/EBAPE promoveu, em abril de 2016, um ciclo de palestras
intitulado “Impacto das crises nas Instituições Públicas: Credibilidade, segurança jurídica e
desburocratização” com a presença do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STF), Ricardo Villas
Bôas Cueva, com o ministro do STJ Paulo de Tarso Sanseverino, e o ministro do STF Teori Zavascki.
No total foram três encontros coordenados pelo professor da EBAPE e desembargador do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Elton Leme.
•

Alunos da EBAPE visitam o Centro de Pesquisas da Petrobras
Alunos da EBAPE conheceram o Centro de Pesquisas da Petrobras (CENPES). A visita,

ocorrida em abril de 2016, fez parte das atividades da disciplina Innovation Management, lecionada
pelo professor Paulo N. Figueiredo para o curso de graduação. Durante a visita, os alunos interagiram
com pesquisadores do CENPES e assistiram a explicações sobre o processo de desenvolvimento
tecnológico e inovação da Petrobras, responsável por transformá-la em uma das empresas líderes
na indústria internacional de petróleo e gás. Os alunos visitaram laboratórios e puderam conhecer, na
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prática, algumas das diversas tecnologias e inovações complexas desenvolvidas pela Petrobras para
exploração e produção (E&P) em águas ultra profundas.
•

Alunos da EBAPE visitam Congresso Nacional
Alunos da graduação da EBAPE participaram, em abril, de uma visita guiada ao Congresso

Nacional, em Brasília. A atividade faz parte da disciplina de Introdução à Administração Pública
(IAP). Em Brasília, os alunos, acompanhados pelos professores Yuna Souza dos Reis da Fontoura e
Bernardo de Abreu Guelber Fajardo, juntamente com Helena Giolito e Tatiane Santos, do NAP
(Núcleo de Apoio Pedagógico), puderam conhecer mais a fundo o Poder Legislativo do país. Eles se
aprofundaram nos papéis do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, assim como nos trâmites
relacionados à elaboração de uma nova lei, emenda constitucional, entre outras atividades destas
instituições.
•

Alunos da EBAPE realizam visita ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
Como parte das atividades pelo mês da Propriedade Intelectual, comemorado no dia 26 de

abril, alunos da disciplina “Innovation Management”, lecionada pelo professor Paulo N. Figueiredo,
da EBAPE, visitaram o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no dia 05 abril 2016.
Entre os 25 alunos presentes, havia graduandos, mestrandos e doutorandos, tanto do Brasil, como
intercambistas da China, Estados Unidos, Canadá, Alemanha e França. Durante a visita, foram
realizadas três palestras. Pelo INPI, a professora da Academia Iolanda Fierro abordou os direitos de
propriedade intelectual no Brasil, enquanto o pesquisador Alexandre Ciancio apresentou o
funcionamento da Diretoria de Patentes. A gerente da Organização Mundial da Propriedade
Intelectual (OMPI) no Brasil, Liliana Mendes, falou das atividades do órgão.
•

Estudantes da EBAPE visitam a OLABI
Nos dias 17 e 19 de maio de 2016, os alunos da Escola Brasileira de Administração Pública

e de Empresas da Fundação Getulio Vargas - EBAPE conheceram a OLABI, uma empresa social
voltada a estimular aprendizagem de novas tecnologias e a inovação social. A visita fez parte das
atividades da disciplina Administração dos Sistemas de Informação, lecionada pelos professores
Luiz Antonio Joia e Carla D. M. Soares para o curso de graduação. Na OLABI, os alunos tiveram a
oportunidade de participar do Clube de Impressão 3D e da Criação Artesanal, interagindo com
profissionais da área, experimentando e trocando experiência com outros participantes e facilitadores
dos Clubes.
•

Centro de Carreiras da EBAPE realiza Workshop Vivencial de Protagonismo
A Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getulio Vargas

(EBAPE) realizou em maio o Workshop Vivencial de Protagonismo. O evento, organizado pelo
Centro de Carreiras da EBAPE, objetivou estimular nos alunos competências que unam o lado
acadêmico com as atitudes profissionais exigidas do futuro profissional. O workshop foi ministrado
por Clarisse Andrade, professora da “Oficina de Teatro: Desenvolvendo Soft Skills” da EBAPE e
responsável pelo Centro de Carreira da Escola.
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•

EBAPE promove “Oficina de Teatro: Desenvolvendo Soft Skills” para alunos de
graduação da FGV

A EBAPE promoveu em maio e em setembro de 2016 mais duas edições do workshop “Oficina de
Teatro: Desenvolvendo Soft Skills” para alunos de graduação. As atividades tiveram como objetivo
ampliar os atributos comportamentais nos alunos da FGV. Ministradas pela professora da disciplina
de Soft Skills, Clarisse Andrade, as aulas da oficina permitem que os alunos desenvolvam habilidades
de exposição em público, estruturem uma comunicação clara e objetiva, improvisem nas diversas
situações do dia-a-dia, além de ampliarem sua consciência corporal, autopercepção e autocrítica.

3.3.5 Comunicação com a sociedade

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade

A FGV/EBAPE organiza, se utiliza de estratégias e meios para a comunicação interna e externa,
com o objetivo principal de fomentar a divulgação das atividades de ensino, pesquisa e extensão; a
transparência administrativa; o intercâmbio com a comunidade externa e o entrosamento dos
docentes, discentes e corpo técnico-administrativo, com o objetivo de promover o fortalecimento da
imagem institucional; divulgar de forma contextualizada a trajetória histórica da organização e o seu
projeto de desenvolvimento; aperfeiçoar os canais internos de comunicação; ampliar a formalização
dos espaços de discussão na organização; promover ampla divulgação dos cursos e programas
institucionais e divulgar o portfólio (cursos) e serviços.

Plataforma da FGV Ensino Médio disponibiliza material de estudos para o ENEM
A FGV lançou em 2016 a plataforma “A Hora do ENEM”, iniciativa do Ministério da Educação
(MEC) da qual a FGV Ensino Médio é parceira. Dentro do projeto, está o portal FGV Ensino Médio
Digital, que é uma das plataformas de ensino sugeridas para os alunos que irão fazer o ENEM
utilizarem como forma de estudo e treinamento extraclasse, com um banco que supera 10 mil
questões e mais de 900 horas de vídeo aulas disponíveis, além de simulados.

3.3.6 Política de atendimento aos discentes

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes

A EBAPE possui um conjunto de estruturas e procedimentos para atender o seu corpo discente.
São descritos, a seguir, os procedimentos para as principais modalidades de atendimento:
•

Acesso aos cursos

De acordo com o Regulamento do curso de graduação em Administração, o ingresso pode ser
realizado por meio das seguintes modalidades de processo seletivo: vestibular; Exame Nacional do
Ensino Médio - ENEM; transferência externa e transferência ex-oficio; reingresso para portadores de
diploma de curso superior e convênio cultural.
Em relação ao vestibular, o curso oferece cem vagas, no turno diurno, compreendendo aulas
matutinas e vespertinas, além de atividades de monitorias e reposições de aula, quando for o caso.
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As vagas destinam-se somente ao curso de graduação em Administração na EBAPE, conforme
previsto em edital. Para o ENEM, o curso oferece dez vagas, unicamente para ingresso no curso no
primeiro semestre do ano a que se refere o processo seletivo, à semelhança do vestibular.
O ingresso por meio de transferência é oferecido ao aluno de curso superior de outra instituição
de ensino superior, respeitados os cursos afins, a disponibilidade de vagas e os critérios seletivos
específicos desde que o aproveitamento dos créditos das disciplinas compatíveis não ultrapasse 25%
da carga horária total do curso de graduação em Administração da EBAPE. O Ingresso por
transferência ex-officio dar-se-á na forma da lei;
O reingresso é facultado aos portadores de diploma de curso superior que desejam titular-se ou
habilitar-se no curso de Administração, observada a existência de vaga e avaliação satisfatória em
processo seletivo específico.
O ingresso de estudantes mediante Convênio Cultural dar-se-á com base em acordos ou
convênios celebrados com outras instituições firmados por Protocolo, na forma do Regimento da
Escola, no qual estarão definidos número de vagas, critérios e condições.
As condições de acesso dos programas Stricto Sensu pela EBAPE (Mestrado Profissional em
Administração Pública, Mestrado Executivo em Gestão Empresarial, Mestrado Acadêmico e
Doutorado em Administração) estão previstas em edital, publicados em jornal de grande circulação.
Ao Programa FGV Online cabe a responsabilidade de coordenar o processo seletivo dos Cursos
Superiores de Tecnologia em Processos Gerenciais, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Gestão
Pública, Marketing e Gestão de Turismo, divulgando todas as informações pertinentes ao concurso,
conforme previsto em edital.
•

Apoio Pedagógico e Administrativo ao Ensino de Graduação

Os alunos do curso de graduação da EBAPE contam com o apoio da Coordenação do curso, a
qual é composta por um coordenador, um coordenador-adjunto e duas secretárias. A coordenação
funciona durante todo o ano letivo, de 2ª feira a 6ª feira, das 7h30 às 18h00.
Além do coordenador do curso, os alunos contam com o Núcleo de Apoio Pedagógico - NAP,
que é o órgão de apoio aos coordenadores dos cursos de graduação das Escolas da FGV/RJ e que
tem por competências acompanhar e supervisionar a execução do projeto pedagógico dos cursos e
atuar junto aos discentes e docentes com vistas ao aprimoramento da proposta pedagógica dos
cursos. Formado por profissionais da área de educação dos diversos campos da pedagogia e
psicopedagogia, a equipe do Núcleo acompanha o aluno desde o momento de seu ingresso no curso
até a sua conclusão.

A seguir destacamos as atividades realizadas pelo NAP em 2016:

Semana de Ambientação para os novos alunos.
Objetivo: Promover a inserção dos novos alunos no ambiente universitário.
No decorrer do mês de fevereiro de 2016, o Núcleo de Apoio Pedagógico ao Ensino de
Graduação- NAP realizou atividades de ambientação com os alunos do 1º período dos cursos de
Graduação em Administração, Ciências Sociais, Economia, História e Matemática Aplicada.
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Em um clima bastante acolhedor foram realizadas pela equipe do NAP dinâmicas de socialização
com os novos alunos e demais setores de apoio da FGV visando a integração do grupo a fim de
contribuir para o início das relações interpessoais.

Evento de Integração com os Alunos Representantes:
Objetivo: Desenvolver, por meio da troca das experiências, competências socioemocionais
que visam a construção de habilidades que auxiliam nas relações sociais, no convívio com as
diferenças, nas tomadas de decisões em atitudes responsáveis e no exercício de liderança.
A Equipe do Núcleo de Apoio Pedagógico promove no início de cada semestre um “Café da
Manhã de Integração” com os alunos representantes dos diversos períodos dos cursos de Graduação
de Administração, Ciências Sociais, Economia, História e Matemática Aplicada da FGV do Rio de
Janeiro.
Foram discutidos temas relacionados a liderança e espírito de equipe e os representantes
dos diversos cursos tiveram a oportunidade de compartilhar experiências sobre os limites e
possibilidades do exercício da representação de turma.

Palestra sobre Administração Tempo – ATC – Orientação e Planejamento de Carreira
Objetivo: Orientar o aluno a estabelecer prioridades em sua rotina diária, aprimorando sua
capacidade de organização e gerenciamento do tempo.
No início de março, a coordenação do Núcleo de Apoio Pedagógico proferiu uma palestra
sobre Administração do Tempo para alunos dos diversos cursos de Graduação da FGV/RJ.
A atividade em questão faz parte da disciplina de ATC – Orientação e Planejamento de
Carreira da Escola de Direito da FGV coordenada pelo Núcleo de Estágio e Desenvolvimento de
Carreiras da FGV-NEDC.

Atendimento Pedagógico Individual e em Grupo aos Alunos
Objetivo: Auxiliar o aluno no desenvolvimento de uma metodologia de estudo eficaz que
favoreça a sua aprendizagem.
Algumas ações de rotina são: elaboração individual de planos de organização de estudo com
os alunos que ingressam na universidade e apresentam algumas dificuldades no decorrer do
semestre; e orientação e aconselhamento individual e em grupo sobre algumas questões
relacionadas aos cursos.

Atendimento Psicopedagógico aos Alunos
Objetivo: Oferecer suporte ao aluno que passa por dificuldades socioemocionais ocasionadas
por questões familiares, crises de autoestima, incertezas com a escolha da carreira, dificuldades de
aprendizagem, uso de medicamentos e demais problemas relacionados ao seu projeto de vida.
Algumas ações de rotina são: acolhimento, escuta qualificada, aconselhamento e
acompanhamento do aluno a partir de suas demandas individuais espontâneas, auxiliando-o a
encontrar caminhos para lidar com os conflitos particulares que estejam interferindo na sua vida
acadêmica e pessoal; propor, se for o caso, Regime Excepcional de Estudo para o aluno que não
tenha condição de acompanhar o curso por alguma enfermidade prevista na lei e acompanhar o seu
Relatório Parcial de Autoavaliação 2016• FGV/EBAPE

97

desempenho no decorrer do processo; acompanhamento de alunos portadores de necessidades
especiais.

Reuniões de Colegiado, Representação Estudantil e Demais Eventos
O NAP participa das reuniões de Colegiado, Representação Estudantil e demais eventos
relacionados aos cursos de Graduação no decorrer do semestre promovido nas Escolas.

Reuniões Pedagógicas
Objetivo: Avaliar o desempenho das turmas nas diversas disciplinas e propor ações que
contribuam para elevar o nível de aprendizagem dos alunos e a excelência dos cursos.
As reuniões pedagógicas são realizadas com os professores pelos coordenadores dos cursos
acompanhados da coordenadora do NAP e mais uma integrante da equipe para análise dos
resultados obtidos pelos alunos na primeira etapa de avaliação de cada semestre.

Apresentação da Cartilha sobre Plágio/Cópia aos Alunos dos Cursos de Ciências Sociais e
História
A convite da professora de Oficina de Comunicação e Expressão do Curso de Graduação
em Ciências Sociais e História, no dia 13 de maio, o NAP apresentou aos alunos do primeiro
período a cartilha confeccionada pelo setor pedagógico sobre algumas situações que podem gerar o
plágio/cópia em trabalhos acadêmicos.

Acompanhamento e Supervisão de Atividades Complementares
A supervisão e controle das atividades curriculares dos cursos de Graduação em Ciências
Econômicas, Ciências Sociais, licenciatura em História e Matemática Aplicada é de reponsabilidade
do NAP.
No curso de Graduação em Administração o NAP atua como suporte ao trabalho realizado
pela professora responsável pela disciplina.

Participação em Ações Sociais e Campanhas de Conscientização e Construção de Cidadania
Objetivo: Trabalhar integração entre alunos dos diversos cursos, solidariedade, respeito as
diferenças, políticas de inclusão, cidadania, liderança e trabalho em equipe.
Ações:
•

Projeto Voluntário Buscando Sorrisos em Parceria com o FGV+;

•

Campanha Outubro Rosa;

•

Campanha Novembro Azul;

•

I Semana de Consciência Negra – CPDOC/FGV;

•

Ações de Natal em Parceria com o FGV+.

Acompanhamento nas Visitas Técnicas Realizadas pelos Professores de Diversos Cursos
com os Alunos de Graduação
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Objetivo: O papel do NAP nesse trabalho visa observar a relação do professor-aluno-turma
fora do ambiente formal de sala de aula. A partir dessa observação, algumas ações podem ser
sugeridas para aprimorar o ensino aprendizagem e as relações estabelecidas entre os grupos.

Projeto de Pesquisa sobre o Perfil de Carreira dos Egressos da FGV
A pesquisa foi desenvolvida através da cooperação entre o FGV-Opinião, o NAP e o NEDC
e tem como objetivo principal mapear o perfil de carreira dos alunos da FGV.

Participação nos encontros de construção coletiva do novo projeto pedagógico do curso de
graduação da EBAPE.

Participação na apresentação e estruturação do setor aos membros da comissão avaliadora
responsável pelo credenciamento na nova Escola Nacional de Administração e Economia da
Fundação Getulio Vargas em Brasília.

Participação no processo de Recredenciamento da Escola de Matemática Aplicada da FGV/RJ.

Participação no Evento de Boas Vindas aos candidatos aprovados no Vestibular 2017
promovido pelas Escolas da FGV.

Atividade de apoio operacional para a Pró-Reitoria de Ensino
Colaboração na confecção do calendário letivo anual.

Atividade de apoio operacional para as Coordenações dos Cursos
Elaboração de horários das aulas para os cursos de Administração, Economia, Ciências
Sociais e Licenciatura de História; levantamento de demandas dos alunos para cursos de verão,
inverso e turmas extras; elaboração dos calendários das semanas de avaliações de todos os cursos
(A1, A2 e AS) e organização da logística para a realização; e encaminhamento e controle de entrega
de Planos de Ensino confeccionados pelos professores para as disciplinas de cada semestre.

Outras atividades:
- Participação na banca de seleção de bolsistas para programa de intercâmbio internacional IBEA –
Programa International Business Education Aliance para alunos do curso de Graduação em
Administração (EBAPE);
- Participação na IX Jornada de Educação a Distância – Motivação e Desempenho na Educação a
Distância, no Centro de Educação a Distância do Exército;
- Participação no 8º Seminário do Programa Uerj pela Vida – Inovação e cuidados em saúde mental.
Temas de grande relevância foram levantados para serem debatidos com alunos, professores,
dirigentes, funcionários, familiares e demais setores da sociedade.
- Participação no Seminário de Iniciação Científica 2015/2016 – FGV, promovido pela Pró-Reitoria;
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- Participação na Comissão Avaliadora do Processo seletivo interno exclusivo para os alunos do
Doutorado da EBAPE para provimento do cargo de professores por tempo determinado para atuar no
curso de graduação em Administração.
•

Programa de Redução da Evasão

Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes, a FGV/EBAPE
oferece reforço em Matemática aos ingressantes do curso de Graduação em Administração,
denominada “Cálculo Zero”.
•

Atendimento Extraclasse

O atendimento extraclasse aos alunos é realizado pelos professores em regime de trabalho de
tempo integral e tempo parcial, com agendamento prévio.
•

Estimulo discente

A FGV/EBAPE busca o estímulo ao aperfeiçoamento estudantil visando enriquecer a formação
acadêmico-profissional do aluno através da oferta de programas diversos, tais como:
No Programa de Incentivo ao Ensino com base na meritocracia, a Graduação da EBAPE premia
os melhores alunos do curso por meio de bolsas de estudo aos estudantes que alcançam os
Coeficientes de Rendimento (CR) mais altos durante o período. O programa é uma forma de estímulo
para dedicação ainda maior ao curso e incentivo para os alunos se preparem para ingressar no
mercado de trabalho. A concessão da Bolsa Mérito é realizada da seguinte forma: 1º e 2º colocados
ganham bolsa de 100%; 3º e 4º colocados ganham bolsa de 90%; 5º e 6º colocados ganham bolsa
de 80%; 7º e 8º colocados ganham bolsa de 70%; e o 9º e 10º colocados ganham bolsa de 60%. Em
2016 a Cerimônia aconteceu no dia 29 de fevereiro e contou com palestra transmitida via webcasting
do professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da FGV (EAESP), Samy Dana.
Após o evento, os estudantes premiados foram convidados para comemorar as medalhas em um
almoço no restaurante Fogo de Chão com o diretor da Escola, professor Flavio Vasconcelos, com o
vice-diretor, professor Alvaro Cyrino, com o pró-reitor da FGV, Antonio Freitas, com o coordenador do
curso de Graduação, Edson Kondo e pelo Chefe do Centro de Graduação, Henrique Heidtmann Neto.

A

FGV/EBAPE

incentiva

a

participação

dos

alunos

da

Graduação

e

do

Stricto Sensu em congressos e eventos acadêmicos no País e internacionais através do programa de
Premiações aos Discentes com Patrocinios em Eventos e Prêmio de Desempenho Acadêmico
– PND, de grande importância tanto para a Graduação quanto para a Pós- graduação. Com o objetivo
de estimular a divulgação das pesquisas dos alunos dos Programas Acadêmicos, a EBAPE financiou
a participação no Encontro da ANPAD – 40º EnANPAD, ocorrido em setembro de 2016. A Escola
marcou presença com 50 alunos dos programas de Mestrado, Doutorado e Graduação com artigos
de autoria e/ou coautoria, aprovados para o evento e divulgados nos anais do congresso.
Além disso, a Escola conta com o Prêmio de Desempenho Acadêmico – PDA. Este é um incentivo
financeiro concedido ao aluno de Mestrado Acadêmico, Mestrado Executivo ou Mestrado em
Administração Pública que apresentar pesquisa acadêmica de sua autoria e/ou coautoria em uma
conferência internacional pré-determinada pela Escola. Este prêmio é concedido apenas 1 (uma) vez
Relatório Parcial de Autoavaliação 2016• FGV/EBAPE

100

durante todo o curso. No Doutorado, são concedidos até 2 (dois) Prêmios de Desempenho Acadêmico
– PDA.
O Programa de Visitas Técnicas é outro ponto de destaque. A atividade visa o encontro do
acadêmico com o universo profissional, proporcionando aos participantes uma formação mais ampla.
A realização destas é de relevância para formação dos alunos da graduação. Nela, é possível
observar o ambiente real de uma empresa em pleno funcionamento, além de ser possível verificar a
dinâmica, a organização e todos os fatores teóricos implícitos nela.

CONVÊNIO CULTURAL

PARIS-SORBONNE
O Programa FGV/Paris – Sorbonne promove processo seletivo anual para os
alunos da graduação. Anualmente, dois alunos da FGV/EBAPE são selecionados
para estudar, durante um mês e meio, na Université Paris-Sorbonne, umas das
mais importantes universidades da Europa. Durante o programa, os alunos
selecionados terão aulas em francês sobre literatura e artes, antiguidade clássica,
e reflexão sobre o mundo contemporâneo, além de visitas a museus e a lugares próximos a Paris.
Em 2016, uma aluna da EBAPE, Eduarda dos Santos Azevedo Barreira, participou do programa.

•

Centro de Carreiras

Em 2013, a FGV/EBAPE implantou o Centro de Carreiras. Esta área é responsável pela
orientação, aconselhamento e acompanhamento dos alunos no desenvolvimento de suas carreiras,
conta com um responsável para atendimento.
Em 2016, o Centro de Carreiras aplicou uma pesquisa de Mapeamento de Expectativas do
Mercado de Trabalho, contando com respondentes representantes de empresas nacional e
internacionalmente conhecidas e atuantes, tais como: Ambev, Google, Itaú e Votorantim. A Pesquisa
abordou pontos como critérios de seleção de candidatos, etapas do processo de seleção, perfil e
competências esperadas em um candidato, entre outros pontos relevantes para a colocação
profissional. A partir do resultado dessa pesquisa, o Centro de Carreiras apresentou um programa
para desenvolver nos alunos da EBAPE as competências e habilidades desejadas pelo mercado,
envolvendo o aluno do 1º ao 8º período.
Além disso, o Centro também possui uma proposta de projeto chamado: Embaixadores EBAPE.
O projeto tem como objetivo criar um relacionamento com os principais colégios do Estado do Rio de
Janeiro para que a EBAPE possa se tornar uma opção de escolha no momento da decisão dos jovens
de ensino médio sobre qual universidade estudar.
•

ALUMNI da EBAPE

Em 2015 a Fundação Getulio Vargas promoveu um evento para o lançamento da rede Alumni da
EBAPE, a rede de ex-alunos da Escola de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getulio
Vargas. O objetivo da rede é promover iniciativas e oportunidades para ambos, escola e ex-alunos,
objetivando estimular o desenvolvimento da comunidade e da Escola.
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Ao longo de 2016, o ALUMNI lançou uma página exclusiva para os ex-alunos, com o objetivo de
congregar os interesses e valores dos alunos e viabilizar a troca contínua de experiências e de
conhecimento entre a EBAPE e seus egressos, além de viabilizar uma rede de relacionamentos
qualificada. Através da página e da Newsletter são divulgadas notícias sobre a Escola e seus exalunos, calendários de eventos voltados à comunidade, dicas de leitura, parcerias e convênios, entre
outras informações.
No ano de 2016, a graduação em Administração da Escola de Administração Pública e de
Empresas da Fundação Getulio Vargas (EBAPE) deu prosseguimento ao Field Project, projeto cujo
objetivo central é proporcionar ao aluno de 7º e 8º período da graduação sua primeira experiência
profissional dentro de uma organização pública, privada ou não-governamental. Os primeiros alunos
a ingressarem no Field Project tiveram a oportunidade de atuar na multinacional Coca-Cola, em 5
projetos desafiadores (10 alunos por projeto) e de grande relevância para os gestores da empresa.
Os alunos foram a todo tempo supervisionados e orientados por um professor da EBAPE que lhes
deu suporte teórico e técnico. Além disso, este professor/tutor também era o principal representante
da escola no acompanhando de todas as etapas de entregáveis dos projetos na empresa.
A EBAPE acredita que esta experiência contribui para o desenvolvimento profissional e
intelectual dos alunos por meio de vivência direta com desafios organizacionais reais, para além da
realidade teórica. Os contratos firmados com as organizações parceiras não possuem vínculo
empregatício e possuem como foco central o desenvolvimento de talentos.

Apoio ao Estágio e à Colocação Profissional
A FGV/EBAPE além de buscar a excelência no ensino, auxilia o aluno no momento de seu
ingresso no mercado de trabalho. Para isso, conta com a Coordenação de Estágios e Colocação
Profissional, órgão responsável pelos estágios dos alunos, bem como pela orientação e colocação
profissional dos formandos no mercado de trabalho. Por meio de workshops, palestras e encontros,
e em contato constante com as empresas, disponibiliza informações relevantes e atualizadas, sobre
perfil profissional, mercado de trabalho e carreiras.
O atendimento individualizado permite compreender as reais necessidades de nossos alunos,
proporcionando um apoio efetivo e diferenciado que busca alinhar sua qualificação às demandas
atuais. As diversas oportunidades de estágio, de programas trainee e vagas efetivas são divulgadas
internamente, sempre atualizadas, de acordo com as demandas do mercado.
Os benefícios da rede administrada pela FGV/EBAPE são evidenciados pela participação
significativa de profissionais formados pela Escola em posições de destaque e liderança no mercado.
As parcerias entre o Setor de Estágios e Colocação Profissional e as empresas abrem
oportunidades de ingresso no mercado de trabalho para os alunos. Sendo possível alocá-los em
posições onde a prática dos conhecimentos teóricos seja exercida e transformada em atitudes e
comportamentos que são determinantes no futuro, como relacionamento em equipe, senso crítico e
flexibilidade.
Os convênios disponibilizados aos alunos classificam-se em duas modalidades:
a) convênios mediante agentes de integração de estágio – são agentes de integração de estágio,
organizações como a Fundação Movimento Universitário de Desenvolvimento Econômico e Social
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(Fundação Mudes) e o Centro de Integração Escola Empresa (CIEE). Os convênios estabelecidos
por estes agentes obedecem aos requisitos legais previstos na legislação que rege os estágios e
desempenham o papel de facilitadores na relação entre empresas e instituições de ensino.
b) convênios diretos entre a FGV e empresas – são aqueles assinados diretamente entre a FGV, no
interesse de suas Escolas, e determinada empresas, que preferem não utilizar as facilidades
oferecidas pelos agentes de integração nos processos seletivos para vagas de estágio.

O Centro de Graduação em Administração da EBAPE lançou O
Laboratório de Sustentabilidade – Projeto FGV/EBAPE & Alcoa, em 2013.
O programa oferece oportunidades de estágio aos alunos da graduação na
área de Sustentabilidade e Meio Ambiente nas unidades da companhia espalhadas pelo Brasil.
•

Curso extraclasse oferecido

O curso de Graduação em Administração oferece anualmente a seus alunos, o curso “Oficina
de Teatro – Desenvolvendo Soft Skills”. O curso é realizado aos sábados, totalizando sete
encontros, no horário de 10:00h às 13:00h, e tem como objetivos: desmistificar o medo de falar em
público; desenvolver habilidades de exposição em público, consciência corporal, o uso adequado da
voz e habilidades interpessoais; ensinar a arte da improvisação nas diversas situações do dia-a-dia;
e promover o autoconhecimento, desenvolvendo a autopercepção e autocrítica. As horas/aulas
contam como atividades complementares.
•

Apoio Financeiro

A 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.

Programas de Bolsa da EBAPE/FGV
Bolsa Mérito
Há dois tipos de Bolsa Mérito oferecidas pela FGV/EBAPE:
• Bolsa Mérito concedida de acordo com classificação no vestibular. São oferecidas bolsas integrais
para os 5 (cinco) primeiros colocados no vestibular e bolsas parciais aos alunos entre a 6ª e 10ª
colocações. A bolsa mérito, concedida de acordo com a classificação no vestibular, não é
restituível pelo discente e é mantida durante a realização do curso, observados os critérios do
Regulamento, entre os quais manter média acumulada maior ou igual a 7,0 durante todos os
semestres subsequentes ao da concessão, estando sujeito à suspensão da bolsa.
• Bolsa Mérito concedida de acordo com o desempenho acadêmico no decorrer do curso
intermitente. São oferecidas bolsas aos alunos de graduação em função de desempenho
acadêmico durante o curso, consistindo na gratuidade integral ou parcial de mensalidades
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escolares. A bolsa mérito de desempenho acadêmico é concedida semestralmente, obedecendose o desempenho acadêmico acumulado (CRA - Coeficiente de Rendimento Acadêmico) do
bolsista, no período imediato e anterior. Não é restituível pelo discente e poderá ser mantida,
durante a realização do curso, observados os critérios do Regulamento, entre os quais a de manter
média acumulada maior ou igual a 7,0 durante todos os semestres subsequentes ao da concessão,
estando sujeito à suspensão da bolsa.

Bolsa Restituível
A Bolsa Restituível é concedida semestralmente na forma de financiamento escolar aos alunos
do curso de graduação que demonstrarem bom rendimento acadêmico e/ou necessidade econômicofinanceira. Os recursos financeiros da Bolsa Restituível provêm do Fundo de Bolsas da Fundação
Getulio Vargas (Portaria Nº 17/2002). O percentual a ser concedido a cada aluno varia de 0% a 100%
do valor das mensalidades no semestre escolar e é definida por decisão da Comissão de Bolsas da
EBAPE com base na documentação apresentada pelo aluno requerente, sendo ouvida a
Controladoria da Escola neste processo, para fins consultivos. O ressarcimento é obrigatório, devendo
o aluno iniciar o pagamento do valor financiado um ano após seu ingresso no curso. A concessão e
manutenção da bolsa restituível dependem de critérios observados no Regulamento, entre os quais
manter média acumulada maior ou igual a 6,0 durante todos os semestres subsequentes ao da
concessão, estando sujeito à suspensão da bolsa.

Bolsa EBAPE/Social
A Bolsa EBAPE/Social é uma iniciativa que busca atrair talentos de todo o país,
independentemente de sua condição financeira. É também uma forma significativa de contribuir para
o desenvolvimento do Brasil, que é a missão da FGV. A Bolsa EBAPE/Social será concedida de
acordo com a necessidade financeira e social do requerente (integral e parcial), não é restituível, e o
aluno contemplado com esta modalidade de bolsa terá direito à isenção de mensalidade, isenção de
taxas escolares e auxílio para sustento referente ao material escolar, alimentação, transporte e
moradia. A bolsa EBAPE Social é concedida por meio de deliberação da Comissão de Bolsas da
FGV/EBAPE, frente à solicitação com a devida documentação probatória da situação de carência do
requerente.

Bolsa a Funcionários e Dependentes
Aos funcionários da FGV e seus dependentes legais é concedida a gratuidade integral ou parcial
das mensalidades escolares em cursos de graduação da Escola, obedecendo a Cláusula Oitava do
Acordo Coletivo de trabalho (Nº MR025546/2011). A concessão é feita mediante requerimento do
funcionário da Instituição e não é restituível pelo discente.
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Bolsas concedidas na Graduação
(Referência jan-dez/2016)
Tipo da Bolsa

Quantidade

Bolsa Restituível

9

Mérito Vestibular

17

Mérito CR

7

Mérito ENEM

1

Bolsas Requerimento

2

Bolsa EBAPE/Social

0

Bolsa a Funcionários e Dependentes

2

TOTAL

38

Fonte: Secretaria de Registro Acadêmico – SRA, 2016.

Bolsas para Graduação Tecnológica
Os cursos de graduação tecnológica oferecem bolsas de estudo, de acordo com o número de
matrículas feitas através do vestibular. São oferecidas bolsas de mérito para o primeiro colocado
geral do vestibular, e bolsas sociais para 5% do número de matrículas do vestibular.

Tipos de bolsas
Programas de Pós-Graduação Srticto-Senso (Mestrado Acadêmico e Doutorado, Mestrado
Executivo em Gestão Empresarial, Mestrado Profissional em Administração Pública):
•

CAPES
o Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares (PROSUP) - O
Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares/ PROSUP - tem
por objetivo apoiar discentes de Programas de Pós-Graduação stricto sensu oferecidos por
Instituições Particulares de Ensino Superior, contribuindo para a formação e manutenção de
padrões de excelência e eficiência na formação de recursos humanos de alto nível,
imprescindíveis ao desenvolvimento do País.
o Programa de Apoio ao Ensino e à Pesquisa Científica e Tecnológica em Assuntos Estratégicos
de Interesse Nacional (Pró-Estratégia) - O Pró-Estratégia tem como objetivo estimular no país
a realização de projetos conjuntos de pesquisa utilizando-se de recursos humanos e de
infraestrutura disponíveis em diferentes IES, ICT e demais instituições enquadráveis nos
termos do edital. Assim, o Pró-Estratégia visa estimular a produção de ciência, tecnologia e
inovação, bem como a formação de recursos humanos pós-graduados, em áreas relativas à
defesa, ao desenvolvimento e a outros temas estratégicos de interesse nacional.

•

CNPq

•

INSTITUCIONAL (interna da Escola)
Estas bolsas são concedidas de acordo com o bom desempenho dos alunos no processo

seletivo realizado.
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Bolsas concedidas na Pós-Graduação Stricto-Sensu
(Referência jan-dez/2016)
Tipo da Bolsa

Quantidade

Convênio

0

Ex-aluno FGV

33

Funcionário

0

Requerimento

4

TOTAL

37

Fonte: Secretaria de Registro Acadêmico – SRA, 2016.

Acompanhamento de Egressos

O programa de Acompanhamento de Egressos é um processo progressivo e inicia-se no
primeiro momento do aluno como ingressante, consolidando-se em sua conclusão, e pretende
estender-se ao longo da carreira profissional dos ex-alunos. A Escola compreende que o egresso traz
valiosas contribuições por meio da sua participação às pesquisas e reconhece ainda que é
fundamental conhecer o perfil profissional de seus graduados.

A EBAPE aplica na graduação presencial, graduação tecnológica e nos programas do strictosensu (Mestrado Acadêmico, Mestrado Executivo e Doutorado), pesquisa eletrônica, ao final do curso,
com o objetivo central de identificar o perfil do formando e sua inserção no mercado de trabalho.
Objetiva ainda, acompanhar sua trajetória acadêmica e profissional através das mensagens
eletrônicas (e-mails), divulgação e convites para cursos, seminários, palestras, pesquisas, etc. além
do contato direto com os coordenadores, professores, funcionários e ouvidoria da Escola. A EBAPE
acredita que a manutenção do vínculo entre aluno/Escola, propicia e estimula o estreitamento das
relações, o que fortalece o envolvimento e o interesse em contribuir para a qualidade acadêmica da
instituição. A exemplo disso, em 2014, a EBAPE aplicou uma pesquisa para diagnosticar o grau de
satisfação dos egressos da graduação e dos programas de pós-graduação stricto sensu que contou
com 427 respondentes.

3.4 EIXO 4 - Políticas de gestão
Dimensão 5: Políticas de Pessoal

3.4.1

Políticas de pessoal

A FGV/EBAPE desenvolve o modelo de gestão participativa. Os gestores são consultados e
contribuem para a tomada de decisão da Escola. Além disso, 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 a instituição, permitindo-lhe atrair,
desenvolver, remunerar e manter pessoas altamente qualificadas em seu quadro funcional.
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O Plano de Cargos e Salários (PCS) foi estruturado através de estudos realizados por uma
Comissão de Funcionários, por iniciativa da Direção da FGV, acompanhados por outra Comissão de
Representantes dos Funcionários, devidamente eleitos, também integrada pelo Presidente da
Associação dos Funcionários da Fundação Getulio Vargas – ASFGV.
O Quadro Funcional Permanente da FGV foi estruturado em seis grupos, dos quais as Carreiras
de Ensino, Pesquisa e Análises Econômicas, onde se encontra a Carreira de Magistério, enquadramse no primeiro grupo.
A Carreira de Magistério encontra-se estruturada pelos seguintes cargos, conforme o quadro
abaixo:

Carreira de Magistério
CLASSE

REQUISITOS

Assistente

A titulação mínima exigida é de mestrado. E experiência e publicações relevantes,
de acordo com critérios definidos pelo Conselho Técnico-Acadêmico.

Adjunto

A titulação mínima requerida é o doutorado. E experiência e publicações relevantes,
de acordo com critérios definidos pelo Conselho Técnico-Acadêmico.

Titular

A titulação mínima requerida é o doutorado. E experiência e publicações relevantes,
de acordo com critérios definidos pelo Conselho Técnico-Acadêmico.

Fonte: Regimento da Escola (2011), 2016.

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

Professores Extra–carreira;

•

Professores Conferencistas;

•

Professores Visitantes.

Os professores extra–carreira, em tempo integral, parcial ou horistas, serão recrutados dentre
especialistas de comprovada experiência em suas áreas de atuação. Os professores conferencistas
serão recrutados dentre docentes ou especialistas de comprovada experiência profissional para
participar de atividades de ensino específicas. Os professores visitantes serão recrutados dentre
acadêmicos de comprovada experiência em suas áreas de especialização, pertencentes aos quadros
de instituição acadêmica nacional ou estrangeira, por prazo definido.
Os professores são contratados pela mantenedora segundo o regime das leis trabalhistas,
observados os critérios e normas estabelecidas no Regimento Interno da EBAPE e no Plano de
Cargos e Salários da FGV.
Os professores-tutores, categoria criada para enquadrar os docentes contratados para ministrar
cursos à distância, não fazem parte do quadro funcional da FGV. São selecionados a partir do
curriculum vitae, considerando-se a experiência profissional – pelo menos dois anos de experiência
de trabalho em áreas afins à disciplina, pelo menos um de experiência de sala de aula, acadêmica ou
de treinamento e, o Perfil – experiência anterior como aluno de curso a distância; experiência anterior
como professor de curso a distância.
Os critérios mínimos de seleção dos professores-tutores são:
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•

Formação acadêmica: título desejável mestre; bons conhecimentos na área de formação
referente à disciplina para a qual é candidato a professor-tutor;

•

Competência linguística: habilidades de comunicação escrita – correção no uso da língua
padrão;

•

Conhecimentos das tecnologias de informação: habilidades de navegação e pesquisa na
internet; habilidades de uso de ferramentas de comunicação, e-mail, fóruns, chats,
messengers etc.; habilidades de download e upload de arquivos; habilidades de uso de
aplicativos básicos do Windows; e

•

Disponibilidade de horário: disponibilidade mínima de vinte horas semanais para dedicar-se
às atividades de tutoria.

Já para professor horista, constituem requisitos mínimos para admissão, ingresso e
movimentação nas diferentes classes desta categoria:
•

Professor Horista 4 – certificado de curso de especialização;

•

Professor Horista 3 – título de mestre;

•

Professor Horista 2 – título de doutor; e

•

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

A Política de Seleção e Admissão do Corpo Docente em qualquer cargo é efetuada mediante
processo seletivo, observados os requisitos mínimos de provimento de cada cargo. O Plano de
Cargos e Salários (PCS) da Fundação Getulio Vargas prevê três formas de movimentação de seu
colaborador; são elas: a promoção, o acesso e a transferência.
• Promoção – Caracteriza-se pela alteração do salário do funcionário, dentro da mesma classe
salarial do cargo que ocupa;
•

Acesso – Caracteriza-se pela mudança do funcionário de uma classe para outra de maior

complexidade, usualmente na mesma carreira; e
• Transferência – Caracteriza-se pela mudança do funcionário de um cargo para outro de
mesmo nível salarial em classe distinta, seja isolada ou pertencente à carreira.

A admissão do professor é feita mediante processo seletivo presidido pelo Diretor da Escola, no
qual serão observados os seguintes critérios:
I – idoneidade moral do candidato;
II - títulos acadêmicos, didáticos e profissionais, relacionados aos componentes curriculares a ser por
ele lecionados.
O ingresso na carreira de magistério ocorre por meio de processo seletivo nos termos das
normas em vigor, observados os critérios e normas estabelecidos no Regimento Interno da
FGV/EBAPE e no Plano de Cargos e Salários da FGV.

Com relação à Política de Qualificação e Plano de Carreira Docente, a FGV/EBAPE busca
promover a melhoria da qualidade das funções de ensino, pesquisa e extensão. A Escola oferece ao
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seu corpo docente os seguintes incentivos para a sua qualificação, além daqueles previstos no PCS
da FGV:
•

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

•

auxílio financeiro e operacional para participação de congressos, seminários, simpósios e
eventos similares em sua área de atuação ou em área afim;

•

cursos de treinamento e atualização profissional, com gratuidade integral;

•

divulgação e/ou publicação de teses, dissertações, monografias ou outros trabalhos
acadêmicos ou profissionais; infraestrutura para que imprimam ou editem suas produções
científicas, sob o patrocínio da Escola; e

•

licença, sem perda do vencimento, para participação em programas externos ou internos, de
pós-graduação e/ou de treinamento profissionais.

A Expansão do Corpo Docente encontra-se em conformidade com as diretrizes estratégicas
estabelecidas no PDI, a Escola orienta-se pela busca constante da excelência acadêmica,
preferencialmente ao crescimento qualitativo. Tais diretrizes implicam em mudança da composição
do quadro docente, primando por uma migração para professores com titulação de Doutor, alta
produtividade acadêmica, maior dedicação e envolvimento com as atividades de ensino, pesquisa,
extensão e gestão da escola.
A seguir, representatividade do Corpo Docente na Escola.

Titulação Corpo Docente
TITULAÇÂO
DOCENTE

2015
QUANTITATIVO

2016
%

QUANTITATIVO

%

DOUTORES

51

80%

54

86%

MESTRES

11

18%

8

13%

ESPECIALISTAS

1

2%

1

2%

100%

63

100%

TOTAL

63

Fonte: Controladoria, 2016.
Obs. Não inclusos professores-tutores.

Sobre o Regime de Trabalho Docente, os professores da EBAPE estão sujeitos ao regime de
trabalho definido pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Os professores de carreira estão
sujeitos ao regime de tempo integral e devem prestar trinta e cinco horas semanais de trabalho
distribuídas entre aulas presenciais ou à distância, estudos, pesquisas, extensão, produção científica
e intelectual, planejamento e avaliação.
As horas de trabalho não utilizadas em atividades de ensino são distribuídas em preparo de
aulas, assistência aos alunos, preparação e correção de provas e exames, pesquisas, funções
administrativas, reuniões em órgãos colegiados, participação em eventos de capacitação, trabalhos
práticos ou atividades de assessoria e extensão.
O Corpo Técnico-Administrativo da EBAPE, constituído por todos os colaboradores não
docentes, tem a seu cargo os serviços de suporte às atividades finalísticas necessárias ao bom
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funcionamento da Escola. Os colaboradores não docentes são contratados pela mantenedora
segundo o regime das leis trabalhistas, observados também os critérios e normas estabelecidos no
Regimento Interno da EBAPE e no Plano de Cargos e Salários (PCS) da FGV. As regras relativas a
processo seletivo, promoção e transferência já apresentadas aplicam-se, igualmente, a eles.
As Políticas de Qualificação para o Corpo Técnico-Administrativo da FGV/EBAPE zelam pela
manutenção de padrões de recrutamento e condições de trabalho condizente com sua natureza de
instituição educacional, bem como por oferecer oportunidade de aperfeiçoamento técnico-profissional
a seus funcionários. Essas políticas têm por finalidade aprimorar a qualificação dos seus
colaboradores, visando o aumento da qualidade e da produtividade dos serviços prestados. Nesse
sentido, são oferecidos aos colaboradores bolsas de estudo para os cursos de pós-graduação,
treinamentos e cursos de atualização profissional, com o objetivo de aprofundar e/ou aperfeiçoar seus
conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais. Além disso, é oferecido aos funcionários o
curso “Oficina de Teatro – Desenvolvendo Competências Interpessoais”.

Os objetivos da Oficina de Teatro são:
•

desmistificar o medo de falar em público,

•

desenvolver habilidades de exposição com o público,

•

desenvolver consciência corporal e o uso adequado da voz,

•

aprender a desenvolver habilidades interpessoais,

•

ensinar a arte da Improvisação nas diversas situações do dia-a-dia e,

•

conheça a si mesmo: desenvolvimento de auto percepção e autocrítica.

O curso é realizado aos sábados, totalizando oito encontros, no horário de 10:00h às 13:00h.
Carga-horária total=7 aulas (3 horas de duração cada).

A instituição também investe na participação de funcionários em congressos, seminários ou
outras atividades ligadas às funções de apoio técnico, administrativo e operacional, realizadas na
Escola, ou fora dela. Investe ainda, no aperfeiçoamento de seus funcionários visando melhor
capacitar e/ou manter atualizados para o desempenho de suas funções.

Tendo em vista as metas estabelecidas, o Corpo Técnico-Administrativo da EBAPE conta com
os colaboradores alocados na Escola. Os funcionários dos denominados serviços compartilhados
(Núcleo de Apoio Pedagógico, Setor de Estágios, Secretaria de Registros Acadêmicos, Biblioteca,
Serviços Gerais de Infraestrutura, Programa FGV/Online e o Instituto de Desenvolvimento
Educacional – IDE) estão relacionados com a mantenedora.

A expansão do corpo técnico administrativo da EBAPE, de acordo com o seu PDI, preza pelo
aprimoramento qualitativo e no aperfeiçoamento dos serviços prestados pela Escola à sua
comunidade acadêmica e à sociedade em geral. A formação dos colaboradores da EBAPE no ano
2016 encontra-se descrito no quadro abaixo:
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Formação dos Colaboradores – FGV/EBAPE
FORMAÇÃO

QUANTITATIVO 2015

QUANTITATIVO 2016

Ensino Médio incompleto

1

0

Ensino Médio

4

4

3ºgrau incompleto

11

12

Graduação

16

15

Em Especialização

3

3

Especialização

11

11

Mestre
TOTAL

5

5

51

50

Fonte: Controladoria da FGV/EBAPE, 2016.

Capacitação de Colaboradores
Funcionários do Setor de Regulação e Avaliação da FGV/EBAPE participaram do Encontro
Nacional do Censo da Educação Superior, nos dias 16 e 19 de fevereiro de 2016, que teve como
principais objetivos a apresentação do Sistema Censup e a discussão de seus conceitos.

3.4.2

Organização e gestão da instituição

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição

A FGV/EBAPE compreende que para que os resultados caminhem rumo à eficiência, faz-se
necessário um planejamento adequado às finalidades e aos objetivos da organização, e que atenda
aos interesses da sociedade na qual a instituição está inserida. Neste sentido, a FGV/EBAPE
apresenta sua estrutura e organização administrativa de acordo com o propósito a que se destina.
Igualmente assume que uma organização, bem estruturada e planejada, deve ser entendida como
um processo de aprendizagem e integração. A estrutura organizacional da FGV/EBAPE envolve todas
as pessoas (gestores e colaboradores) na definição dos objetivos e estratégias que possibilitem a
elaboração do plano da organização para o bom funcionamento da instituição.
Neste sentido, a FGV/EBAPE apresenta sua estrutura e organização administrativa de acordo
com o propósito a que se destina. Igualmente assume que uma organização, bem estruturada e
planejada, deve ser entendida como um processo de aprendizagem e integração. A estrutura
organizacional da FGV/EBAPE envolve todas as pessoas (gestores e colaboradores) na definição
dos objetivos e estratégias que possibilitem a elaboração do plano da organização para o bom
funcionamento da instituição.
A Estrutura Organizacional da EBAPE é composta por órgãos deliberativos e órgãos
executivos em 2 (dois) níveis hierárquicos: administração superior e administração básica. Esta
estrutura encontra-se em conformidade com o Regimento da Escola e com o Plano de
Desenvolvimento Institucional, descritas no organograma da Escola e do seu Centro de graduação.
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3.4.3

Sustentabilidade financeira

Dimensão 10: Sustentabilidade 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 por
meio da oferta de cursos de pequena, média e longa duração na área de Administração e da
prestação de assistência técnica a organizações públicas e privadas, objetivando coadjuvá-las na
busca da eficiência, produtividade e qualidade de serviços. Os recursos obtidos por meio dessas
atividades são distribuídos entre as áreas de ensino e pesquisa da Escola. Todos os recursos
disponíveis na instituição são investidos para a melhoria da qualidade de ensino oferecido e demais
atividades realizadas.

Autonomia da Instituição em relação à Mantenedora
A Mantenedora é responsável perante as autoridades públicas e o público em geral pela Mantida,
incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, sendo respeitados os
limites da Lei e do Regimento Interno da EBAPE, a liberdade acadêmica dos corpos docente e
discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativo e executivo.

Capacidade Financeira
A seguir, a EBAPE apresenta o quadro demonstrativo de sua capacidade financeira:

DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – FGV/EBAPE - 2016
Receitas

R$ 45.629.167

Anuidade/mensalidades(+)

R$ 21.394.464

Bolsas(-)

R$ 2.847.786

Diversos(+)
Financiamentos(+)
Inadimplências(-)
Serviços(+)

R$ 574.172
R$ 2.429.429
-

Taxas(+)

R$ 176.495

Impostos (cofins)(-)

R$ 11.961

Despesas
Acervo bibliográfico(-)
Aluguel(-)

R$ 45.629.167
R$ 28.915
-
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Despesas Administrativas(-)

R$ 9.623.368

Encargos(-)

R$ 150.511

Equipamentos e software(-)

R4 45.521

Eventos(-)

R$ 258.245

Investimento(compra de imóvel)
Manutenção(-)

R$ 45.629

Mobiliário(-)
Pagamento Pessoal
Administrativo(-)

R$ 5.542.272

Pagamento Professores(-)

R$ 26.373.093

Pesquisa e Extensão(-)

R$ 2.764.123

Treinamento(-)

-

R$ 797.493

Fonte: Controladoria da FGV/EBAPE, 2016.

Obs.: Até 2012 não eram apresentadas as informações do Tecnólogo pela EBAPE, razão pela qual em 2013 os
valores majoraram bastante (tanto de receita quanto de despesa). Referência ano 2016.

f
3.5 Eixo 5 - Infraestrutura física
Dimensão 7: Infraestrutura Física

A Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas - EBAPE localizada na Praia de
Botafogo, na Zona Sul no Rio de Janeiro. As instalações da FGV representam um marco para o
patrimônio histórico e arquitetônico da cidade do Rio de Janeiro.
Oportuno destacar que projetado por Oscar Niemeyer ainda na década de 1950, o complexo da
FGV está completo quase 60 (sessenta) anos depois, e o Rio ganhou mais uma obra do “mestre das
curvas”. Erguido em um terreno de 08 (oito) mil metros quadrados, ao lado da sede da FGV - Edifício
Luiz Simões Lopes, o complexo completo possui um prédio com 19 (dezenove) andares e 02 (dois)
subsolos - Torre Oscar Niemeyer, e um centro cultural, com 03 (três) pavimentos, com salas de
estudo, auditórios e espaço para exposições.

Em 2014 foi iniciada a reforma do edifício sede da FGV, inicialmente com a troca de esquadria
do prédio, que deverá ocorrer com previsão de duração de 1 (um) ano e meio a 2 (dois) anos; em
2015 ocorreram as reformas dos elevadores do prédio, que contemplaram atualizações de
acessibilidade, segurança, estéticas e tecnológicas.
Em junho de 2015, a FGV recebeu as chaves de seu novo prédio na Rua Jornalista Orlando
Dantas, e iniciou as instalações internas, que tem inauguração prevista para o decorrer do próximo
ano letivo (2017). Em 2016, o prédio passou por modificações em sua estrutura interna. O projeto
conta com cerca de 20 salas de aula, que contemplam nove espaços para ensino baseado em PBL
(Problem-Based Learning); dois auditórios em formato de “ferradura” – com o professor ao centro e
os alunos ao redor, incentivando a integração e uma maior participação dos estudantes em aula; uma
sala interativa, com projetores e mesas redondas; além de salas tradicionais. Com três pavimentos e
subsolo, a estrutura também conta com um laboratório de informática e uma área de convivência com
televisores, que transmitirão informações relevantes para o meio acadêmico. A mudança está prevista
para ocorrer no primeiro semestre de 2017.
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Segue apresentação da nova infraestrutura da Escola:

Relatório Parcial de Autoavaliação 2016• FGV/EBAPE

115

Responsabilidade Sócio – Ambiental
A Torre Oscar Niemeyer possui o Selo Verde - certificado LEED, Leadership
in Energy and Environmental Design, critério voluntário, baseado em
consenso, criado pelo United States Green Building Council (USGBC) para o
desenvolvimento de edifícios de alta performance e ambientalmente
sustentáveis.
A certificação é desenvolvida e concedida aos edifícios que atendem desde o
início da sua construção a alguns critérios como: otimização energética, uso de energia renovável,
cobertura predial e revestimento externo, gerenciamento do lixo, reciclagem, preservação e
restauração da biodiversidade, redução da poluição luminosa entre outros.

Salas de Aula e Auditórios
A EBAPE conta com instalações adequadas para o pleno desenvolvimento de atividades
acadêmicas, contando com salas de aula e auditórios com capacidade entre 45 (quarenta e cinco) e
55 (cinquenta e cinco) alunos. As salas de aula e auditórios são climatizadas, bem iluminados, as
cadeiras estão dentro dos padrões ergonômicos, com equipamentos audiovisuais e de informática,
atendendo a todas as condições necessárias para o desenvolvimento do processo de ensinoaprendizagem. Todos os auditórios possuem bancadas fixas, no estilo anfiteatro, com recursos de
cabeamento de rede lógica, sendo que cada lugar nas bancadas possui ponto para instalação de
laptops, com conexão à rede de informática da FGV.

Instalações Administrativas
A EBAPE possui instalações compatíveis com sua estrutura organizacional e necessidade
administrativa. No quinto andar do prédio está localizada a sala da Direção. A Secretaria de Registros
Acadêmicos da FGV, que apoia a Escola, localiza-se no terceiro andar. Além disso, existem duas
salas de reuniões que podem ser utilizadas pelos funcionários administrativos e docentes, equipadas
com computadores e televisores. Também existe uma sala para professores horistas do curso de
Graduação em Administração localizada no quarto andar. O Restaurante acaba de passar por uma
grande reforma, como providências tomadas devido aos resultados obtidos na pesquisa dos
funcionários, e encontra-se no andar térreo da Escola.

Instalações para Docentes
A EBAPE dispõe de trinta e cinco salas de professores, incluindo as salas do Diretor e do ViceDiretor. Dessas trinta e cinco salas, quatro são ocupadas com dois professores, uma é ocupada por
professores assistentes e uma é ocupada por professores horistas.
Todas as salas estão devidamente equipadas com microcomputadores conectados ao pool de
impressoras.

Instalações para os Centros
Existe uma sala de Coordenação, localizada no 4º andar, para o curso de graduação em
administração para o Chefe Adjunto do Centro e equipe de apoio ao curso.
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Área de Convivência e Infraestrutura para o Desenvolvimento de Atividades de Recreação e Culturais
A EBAPE disponibiliza, nos terceiro e quarto andares, espaços para convivência e infraestrutura
para o desenvolvimento de atividades de recreação e culturais para alunos, professores e funcionários
administrativos. Ademais, há espaços deste gênero também na Esplanada da Mantenedora e no
Centro Cultural.

Infraestrutura de Alimentação e Serviços
Nas imediações da Escola conta-se com variados locais para alimentação. Além disso, a Escola
conta ainda com cafeteria e restaurante, devidamente reformado, com capacidade de 226 lugares e
público flutuante entre 750 e 800 pessoas/dia, entre: funcionários, alunos, docentes e convidados; no
prédio onde funciona. Dois shoppings centers situam-se nas imediações da Escola, fornecendo à
comunidade da FGV/EBAPE uma boa infraestrutura comercial. A Escola conta com a excelente e
atualizada Livraria FGV.

Instalações Sanitárias
A FGV/EBAPE dispõe de sanitários femininos e masculinos, dotados de boxes destinados a
pessoas portadoras de deficiências físicas com manutenção permanente e reforma anual. Os serviços
de higienização são prestados por empresa terceirizada.

Bicicletário
Localizado no prédio da Rua Barão de Itambi, nº 60, e inaugurado desde 2012, o bicicletário é
destinado ao uso de alunos e funcionários e dispõe de trinta e seis vagas. O objetivo desta iniciativa
foi atender à grande demanda de funcionários e alunos, e cooperar com a prefeitura da cidade do Rio
no incentivo ao uso de bicicletas, ao invés de veículos automotores. Os interessados em utilizar o
bicicletário devem se cadastrar na Gerência de Operações e Serviços (GOS), no mesmo edifício.

Instalações Especiais
Biblioteca Mario Henrique Simonsen
Criada em dezembro de 1945, como Biblioteca Central, passou a denominar-se Biblioteca Mario
Henrique Simonsen (BMHS) em dezembro de 1997 em homenagem a Mario Henrique Simonsen exMinistro da Fazenda e Vice-Presidente da Fundação Getulio Vargas, falecido no mesmo ano. Sua
missão é “gerenciar a informação e o conhecimento, para dar suporte aos trabalhos desenvolvidos
pela Fundação Getulio Vargas, nas áreas de ensino e pesquisa, estendendo sua atuação à
comunidade acadêmica em geral”. Em 2016, o seu espaço foi transferido para o Centro Cultural da
Torre Oscar Niemeyer. Possui importante e tradicional acervo nas áreas de Administração, Ciência
Política, Direito, Economia, Finanças, História do Brasil e Sociologia. Utiliza o sistema informatizado
de gerenciamento de bibliotecas VIRTUA, que contempla as principais funções de uma Biblioteca,
possibilitando consulta, empréstimo e reservas via Web. Participa das redes de trabalho cooperativo
Bibiliodata, CCN, COMUT e do grupo de compartilhamento CBIES-RJ, é filiada ao CRB-7 e a CBBU,
e possui home page com o endereço (www.fgv.br/bibliotecas/-rj) onde disponibiliza o catálogo on-line,
acesso às bases de dados assinadas pela FGV e informações sobre todos os serviços oferecidos.
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Objetiva, assim, adquirir, processar, conservar e disseminar o acervo bibliográfico; prover
suporte às pesquisas desenvolvidas pelo corpo docente e discente; preservar a produção editorial da
Fundação Getúlio Vargas e oferecer serviços de qualidade, através de coleta, tratamento,
recuperação e disseminação da informação, visando ao atendimento do corpo docente e discente da
FGV, como também pesquisadores e funcionários da Instituição, bem como à comunidade acadêmica
em geral.
O acervo encontra-se organizado em estantes próprias, com livre acesso. Está instalado em local
com iluminação natural e artificial adequada e as condições para armazenagem, preservação e
disponibilização atendem aos padrões exigidos. Há extintor de incêndio, sinalização bem distribuída
e ambiente condicionado.
A Biblioteca disponibiliza os seguintes serviços: consulta local; empréstimo domiciliar;
empréstimo entre Bibliotecas; reserva de material; sala multimídia equipada com ar condicionado, TV,
DVD, Vídeo Cassete, TV a Cabo e computador; Caixa de devolução de livro; Rede Wi-Fi; Acesso
remoto as Bases de Dados; Salas de Estudo em Grupo; levantamento bibliográfico; comutação
bibliográfica; elaboração de ficha catalográfica; orientação quanto à normalização bibliográfica
(normas Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT); serviço de reprografia, visitas orientadas
e a capacitação de usuários através de cursos, workshops e palestras em aulas inaugurais no início
do ano letivo, ou início de curso e em disciplinas de metodologia da pesquisa, quando convidados
pelos professores, sobre as bases de dados disponibilizadas pelas Bibliotecas e fontes de pesquisa.
A Biblioteca Mario Henrique Simonsen está sob a responsabilidade gerencial de um bibliotecário
e conta com uma estrutura organizacional composta pelo Setor de Processamento Técnico, Setor de
Referência e Circulação, Setor de Desenvolvimento de Coleções e pelo Setor de Apoio Administrativo.
Possui regulamento e regimento próprios, bem como normas para utilização de seu espaço e
serviços, tudo disponível em seu site. Dispõe de meios de comunicação com os usuários através da
caixa de sugestão, fale conosco na página da BMHS, e-mail, telefones e através das redes sociais:
Twitter e Facebook, onde também, compartilha informações, anuncia novidades e outros.
O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 08h15 às 20h30 e no sábado, somente para
usuários internos, das 08h30 às 12h30.
A consulta ao acervo é de livre acesso aos usuários internos: corpo discente, docente,
funcionários e ex-alunos da FGV/EBAPE e aos externos: docentes, pesquisadores, alunos de
graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado de outras instituições. Os usuários externos só
podem ter acesso à Biblioteca mediante apresentação de documento da Instituição a que estão
vinculados.
O acesso às coleções especiais (acervo bibliográfico da FGV e obras raras) é limitado aos
usuários internos. Para a consulta, é necessária a solicitação no Balcão de Empréstimo. As obras de
referência e coleções especiais estão disponíveis apenas para consulta na própria Biblioteca.
A Biblioteca oferece um Ambiente de Acessibilidade e Tecnologia Assistiva – uma iniciativa
de compromisso social, solidariedade e de cidadania, atendendo não somente à Comunidade FGV,
mas beneficiando os demais segmentos da sociedade, em ambiente de trabalho inclusivo. Desta
forma, disponibiliza sanitário preparado para receber Portadores de Necessidades Especiais, mesas
ergonômicas especiais para cadeirantes, equipadas com suporte para monitor multidirecional e
suporte para livros multidirecional, computadores equipados com monitores de 23 polegadas, teclado
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ampliado e com softwares leitores de tela: DosVox, NVDA e JAWS que se destinam a facilitar o
acesso de deficientes visuais aos computadores. O espaço conta também com um Ampliador de
Caracteres Automático – myReader 2 - que amplia as letras, projeta e dá acessibilidade para quem
tem baixa visão e um Digitalizador e Leitor Autônomo – POET COMPACT2+ - que transforma o texto
impresso em voz, sem uso do computador.
A BMHS, em parceria com os Diretórios Acadêmicos e Empresa Jr, promove sistematicamente
Campanhas de preservação do acervo, com exposição dos livros danificados; Trote Solidário,
onde os calouros apagam os livros rabiscados da Biblioteca, objetivando assim, conscientizar os
alunos sobre a preservação do acervo e criar uma maior integração entre os alunos dos cursos de
Economia, Matemática, Administração, História, Ciências Sociais e a Biblioteca; Feira da Troca de
Livros, uma iniciativa de incentivo à leitura, onde se leva um livro que não utiliza mais e troca por
outro de seu interesse; Campanhas de Natal, onde o aluno doa livros infantis e tem a multa da
Biblioteca abonada – os livros são doados a instituições carentes da Comunidade.
A seguir, demonstrativo do acervo da Biblioteca Digital:

Visão Global
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Comunidades
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Periódicos Científicos e Revistas FGV
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Cadernos EBAPE.BR
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Revista de Administração Pública – RAP

Fonte: BMHS janeiro/2017.

Duas revistas da FGV/EBAPE estão entre as mais acessadas na Biblioteca Digital da FGV: a
RAP - Revista de Administração Pública - e o Cadernos EBAPE.BR. As publicações ficaram entre
as mais acessadas durante todo o ano de 2016. Das 41 revistas científicas que estão hospedadas na
Biblioteca Digital da FGV, com mais de 78 mil visitas só em dezembro de 2016, a RAP foi a revista
com o maior número de acessos e, na quarta posição, está o Cadernos EBAPE.BR.

A Biblioteca Mario Henrique Simonsen – BMHS ocupa uma área total de 1.350,64 m2, assim
distribuída:

ESPAÇO FÍSICO DA BIBLIOTECA MARIO HENRIQUE SIMONSEN Centro Cultural (m2)

Acervo

Área p/ usuário

Administração

Circulação

Hall

Sanitários

Total

Térreo

119.10m2

501.20m2

-

37.92m2

179.44m2

28.80m2

886.46m2

2º Pavimento

-

108.50m2

80.41m2

39.30m2

83.03m2

19.76m2

331m2

ESPAÇO FÍSICO DA BIBLIOTECA MARIO HENRIQUE SIMONSEN Centro Cultural (m2)
7º Andar

683.66m2

138.67m2

-

-

105.03m2

41.68m2

969.04m2

Fonte: BMHS/FGV, 2016.
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No quadro abaixo apresentamos o acervo da FGV:

Acervo Biblioteca Mario Henrique Simonsen
MATERIAL

Nº DE TÍTULOS

Nº DE EXEMPLARES

-

-

Analíticas de monografia (impresso)

154

-

Analíticas de periódicos (impresso)

8.223

-

-

-

Analíticas

CD-ROMs
Livros Impressos

-

-

62

-

TOTAL

8.439

0

Obras

-

-

2.026

2.897

eBooks (livros digitais)

266

182

Gravações de som

21

28

Livros Impressos

82.705

116.373

Teses, Dissertações, TCCs

7.339

7.705

TOTAL

92.357

127.185

-

-

Publ. Eletrônicas (não circula)

Multimídia

Periódicos
eJournals (periódicos digitais)
Periódicos
TOTAL
TOTAL GERAL

156

371

1.320

75.860

1.476

76.235

102.272

203.420

Fonte: BMHS/FGV, 2016.

A seguir são apresentadas as informações a respeito do pessoal técnico-administrativo e dos
recursos tecnológicos da Biblioteca Mário Henrique Simonsen:

Pessoal técnico-administrativo da Biblioteca
CARGO

ADMINISTRAÇÃO

DESENV.
COLEÇÕES

PROCESSAMENT
O TÉCNICO

REFERÊNCI
A

TOTAL

Bibliotecários
Administrativo
s
Estagiários

2

1

4

3

10

-

1

-

4

5

-

2

2

4

8

Total

2

4

6

10

23

Fonte: BMHS/FGV, 2016.

Recursos tecnológicos da Biblioteca
IMPRESSORAS
SETOR

SCANNER
Térmica

Multifuncional Colorida Total

TORRES
(7CDs)

ESTAÇÕES DE
TRABALHO

Chefia

-

-

-

-

-

1

1

Secretaria

-

1

1

2

-

1

1
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Aquisição

-

-

-

-

-

3

3

Proc. Técnicos

-

-

-

-

-

4

4

Referência

5

-

-

5

1

6

6

Sala Multimídia

-

-

-

-

-

1

1

Usuários

-

-

-

-

-

11

11

Total

5

1

1

7

1

27

27

Fonte: BMHS/FGV, 2016.

Recursos de Informática do laboratório da Biblioteca
LABORATÓRIO

Laboratório Centro
Cultural

Laboratório 7º
andar – Edifício
Sede

QNT DE
COMPUTADORES

20

10

ESPECIFICAÇÃO


Optiplex 3020;



Intel Core I5 – 4590 3.3 GHz;



8GB DDR2 400MHz;



1 TB;



Windows SEVEN 64 bits;



Monitores de 19;



IMAC;



Intel Core I5 - 2.9 GHZ;



8GHZ DDR3 1600MHz;



1T HD;



Monitores de 21;

Fonte: BMHS/FGV, 2016.

Recursos dos laboratórios de Informática (exceto laboratório da Biblioteca)

LABORATÓRIO

Laboratório 4º andar

Laboratório 7º andar

Laboratório LPC i
Macs 7º andar

QNT DE
COMPUTADORES

30

20

10

Laboratório 8º andar

23

Laboratório 10º andar

14

ESPECIFICAÇÃO


























Optiplex 3020 – DELL;
Intel Core I5 – 4590 3.3 GHz;
8GB;
1 TB;
Windows SEVEN 64 bits;
Monitores de 19.
Optiplex 3020 – DELL
Intel Core I5 – 4590 3.3 GHz
8 GB;
1 TB
Windows SEVEN 64 bits;
Monitores de 19.
All In One iMac intel Core I5 - 2.9 GHZ
Optiplex 3020 – DELL;
Intel Core I5 – 4590 3.3 GHz;
8GB;
1 TB;
Windows SEVEN 64 bits;
Monitores de 19.
Optiplex 3020 – DELL;
Intel Core I5 – 4590 3.3 GHz;
8GB;
1 TB;
Windows SEVEN 64 bits;
Monitores de 19.
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20

Laboratório 13º andar

51














ThinkCentre M58 / LENOVO;
PENTIUM E5400 2.7GHz;
2GB DDR2 400MHz;
320 GB;
Windows SEVEN 64 bits;
Monitores de 19.
ALL IN ONE - AT 2022 / ITAUTEC;
CORE I5 2.5GHz;
4 GB;
500 GB;
Windows SEVEN 64 bits;
Monitores de 19.

Ademais, há base de dados, disponível a todos os usuários que estejam utilizando um
computador conectado à rede interna ou que esteja, no momento da consulta, utilizando a FGV/RJ
como provedora de acesso (acesso remoto). As principais bases de dados: PORTAL DE
PERIÓDICOS CAPES, JSTOR, EBSCO, WEST LAW, HEINONLINE, VLEX, LEXIS NEXIS, EMIS,
EUROMONITOR, BANKSCOPE, ORBIS, PROQUEST DISSERTATIONS & THESES, THOMSON
REUTERS, BLOOMBERG, ECONOMÁTICA, S & P CAPITAL IQ, VLEX oferece também, o Dicionário
Houaiss e o CAPES WEB TV, um canal um canal que veicula conteúdo noticioso dentro dos campi
universitários e promove treinamento de usuários do Portal Periódicos Capes.
A Fundação Getulio Vargas implantou a sua BIBLIOTECA DIGITAL FGV (BD), com o objetivo
de preservar e promover a visibilidade nacional e internacional de sua produção científica, assim
como, atender a recomendação MEC/CAPES de integrar os sistemas de informação de teses e
dissertações em meio eletrônico de acesso aberto. A BD é composta pelo Repositório Digital
(DSPACE) e pelo Portal de Periódicos Científicos (OJS). No DSPACE estão textos, imagens,
arquivos de áudio ou vídeo ou qualquer outro conteúdo digital, organizado em “comunidades” que se
dividem em sub-comunidades e podem conter diversas coleções de documentos. No OJS estão os
periódicos científicos da FGV que são disponibilizados online com acesso aos textos completos dos
artigos.
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4. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE

Diretrizes Estratégicas da FGV/EBAPE

I. Liderança Acadêmica no Brasil
A FGV/EBAPE vem investindo no aprimoramento de sua produção acadêmica, com o
propósito de tornar-se reconhecida nacional e internacionalmente pela qualidade e impacto das suas
publicações. Neste sentido, os resultados pretendidos devem se materializar nas avaliações da Capes
e do MEC.

II. Busca contínua da excelência acadêmica em padrões internacionais
Seguindo a estratégia de internacionalização da Escola, a FGV/EBAPE vem avançado no seu
projeto de aderência a padrões de excelência acadêmica internacional, tanto pela qualidade da sua
produção como na crescente participação em redes internacionais de ensino e pesquisa.

III. Reposicionamento dos programas de graduação e pós-graduação
Tendo em vista o comportamento da demanda, a FGV/EBAPE está reformulando seus
programas, no sentido de torná-los mais atrativos, sintonizados com as expectativas dos
empregadores, dos alunos e da sociedade. A aposta FGV/EBAPE é que tais mudanças traduzir-seão em cursos com propostas de valor mais atrativas ao mercado.

IV. Foco na empregabilidade dos egressos dos programas da Escola
A FGV/EBAPE vem apresentando, historicamente, bons níveis de empregabilidade de seus
egressos. No entanto é objetivo da escola desenvolver iniciativas para elevar o patamar das
colocações e o progresso na carreira, por intermédio da atuação do Centro de Carreiras e de ações
conjuntas com seu Alumni.

Ainda, comprometida com os objetivos estabelecidos no Plano de Desenvolvimento
Institucional, para o período de 2016 a 2020, a Escola Brasileira de Administração Pública e de
Empresas da FGV (EBAPE), apresenta neste relatório parcial de autoavaliação, os resultados obtidos
no ano de 2016, visando o cumprimento das metas previstas no PDI.
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5. CONCLUSÃO

A Comissão Própria de Avaliação da FGV/EBAPE acredita na construção de uma instituição
democrática, onde todos os segmentos têm o poder de gerar subsídios para a melhoria e
aperfeiçoamento dos processos, e consequente promover o desenvolvimento e crescimento da
Escola. Por meio dos resultados das avaliações é possível planejar e criar estratégias futuras de modo
a reforçar a prática de uma gestão participativa e democrática.
A Comissão Própria de Avaliação conclui que a EBAPE se adequa às normas e procedimentos
legais para atender ao processo de formação de seus estudantes contribuindo para a formação de
líderes críticos e éticos que contribuam para o desenvolvimento do Brasil. Os processos acadêmicos,
pedagógicos, normativos e gerenciais da EBAPE encontram-se permanentemente em transformação
em todos os seus níveis, estratégicos, táticos e operacionais, assim como sua organização
acadêmica. A CPA contribui de maneira efetiva para que todos os processos da Escola ocorram de
forma clara e eficiente.
Deste modo, a CPA percebe que a EBAPE tem trabalhado no sentido de aprimorar seus
processos de avaliação e planejamento, visando a organização e facilitação dos processos internos
e externos, empregando clareza e transparência na divulgação das informações, junto à sua
comunidade e aos órgãos reguladores.
A história e os resultados apresentados nos relatórios de cada ano, confirmam que a EBAPE tem
alcançado plenamente os objetivos e metas estabelecidos, e muitos deles ultrapassado, ao longo dos
anos, dos quais, este relatório apresenta os resultados obtidos em 2016.
Os resultados contidos neste Relatório são divulgados à comunidade acadêmica por meio de
banners posicionados nos corredores da Escola, e disponibilizados no site. A Comissão encontra-se
à disposição para todos e quaisquer esclarecimentos que, de alguma forma, os atores possam
expressar do seu posicionamento quanto ao feedback dos resultados, como também aos que
desejam contribuir de forma relevante para a o alcance da excelência educacional da instituição.
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6. ANEXOS
6.1 Formulário de avaliação de disciplina, docente e autoavaliação discente (graduação presencial)
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6.2 Formulário de autoavaliação docente (graduação presencial)
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6.3 Formulário de avaliação discente do encontro presencial de (graduação a distância)
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6.4 Formulário de avaliação do encontro presencial de encerramento do par de disciplinas (graduação a distância)
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6.5 Formulário de avaliação do Ambiente Virtual de Aprendizagem- AVA (graduação a distância)
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6.6 Formulário de avaliação discente – concluintes da graduação presencial
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6.7 Formulário de avaliação discente – concluintes da graduação a distância
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6.8 Formulário de avaliação discente – concluintes do stricto sensu
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6.9 Formulário de avaliação do corpo técnico-administrativo
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