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

Início de processo de submissão ao AACSB

Integralização acadêmica e administrava dos cursos de graduação 
tecnológica

Expansão de  novos polos e cursos de Graduação Tecnológica - EAD

Aprovação do Código de Éca da Graduação

Dimensão 2: A políca 
para o ensino, a pesquisa, 
a pós-graduação, a 

extensão e as respecvas 
normas de 

operacionalização, 
incluídos os 

prprocedimentos para 
esmulo à produção 
acadêmica, às bolsas de 
pesquisa, de monitoria e 
demais modalidades

Promover maior divulgação 
nacional dos programas, via visita 
às escolas (no curso de graduação) 
e uso mais eficaz de mídias sociais e 
outros meios de divulgação

Preparação para submissão à  AACSB  de acordo com as novas 
normas e critérios da agência acreditadora

Todas as ações empreendidas em 2012 foram alinhadas no 
sendo do cumprimento das metas

Esforços connuos para aperfeiçoar a estrutura e os processos 
organizacionais da escola

Incrementar parcerias com escolas 
estrangeiras para a intensificação do 
intercâmbio internacional, com a 
proposta de criação do IEP

Curso de Especialização em Gestão da Inovação em Ciência e 
Tecnologia para 40 bolsistas do governo argenno

Iniciado o 2º Módulo do IMPM

Lançamento do CIM (Barcelona/Miami/SP/RJ)

Parceria com a Boeing, acordo que propiciou a uma aluna da 
graduação passar um período em Seale

Assinatura de convênios internacionais com novas escolas 
(Holanda e leste Europeu)

Oferta da Disciplina INTERNATIONAL ADMINISTRATION (Curso de 
Verão)

Aprovação  por parte de um aluno da graduação para parcipar 
do Programa de Formação Cultural na universidade de Paris 

IV-Sorbonne

Iniciar primeira turma do Mestrado 
Profissional em Administração 

Pública

Primeira turma iniciada em abril e  processo selevo para 
ingresso em 2013 realizado em dezembro

Submeter ao PIM  (Rede Mundial de 
Intercâmbio de Escolas de Gestão)

Nova parceria com o Instuto de Empresa da Espanha para 
realização de um módulo com os alunos do Mestrado Execuvo 

em Gestão Empresarial - MEX/EBAPE no IE

Promover a parcipação de novos 
prof. visitantes de escolas do Brasil e 
do exterior em áreas de mútuo 

interesse, visando o avanço do saber 
em áreas crícas da Escola

A EBAPE recebeu 14 professores visitantes das principais 
instuições do exterior

***
Restruturação e execução do novo sistema de Governança da RAP

Transição do periódico RIEL da UFMG para EBAPE

Submeda a candidatura. A Escola  encontra-se na lista de aprovação

Dar connuidade aos programas de 
Intercâmbio da Wharton School of 
Business e do IMPM, com a 
realização dos cursos no Brasil e 
com a parcipação de alunos  e 
professores da pós-graduação

Connuidade do Projeto EBAPE na escola, com o lançamento do 
projeto piloto JEMPES   para divulgar a EBAPE e a profissão de 

administrador nas escolas de ensino médio. Projeto piloto realizado 
em 2 instuições (Benne e CEFET)

Elaborar e submeter à aprovação 
de novo Regulamento de Bolsas 

para a Graduação em 
Administração

Discur com a Congregação da 
Escola proposta de um novo modelo 
de curso de Graduação em 

Administração

Iniciada a discussão com o Corpo Docente para apresentação da 
proposta do novo projeto pedagógico

Aprovação final do regulamento de bolsas

Proposta à Congregação do novo Projeto Pedagógico da graduação 
presencial em Administração

Reformulação no sistema de monografia e avidades 
complementares da graduação

ImplaImplantação do centro de estudos de liderança organizacional - 
CEALO

Implantação de um programa internacional (Internaonal 
Postgraduate Cerficate in Business Administraon) com foco em 

gestão e base no contexto brasileiro

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

CoConnuidade das visitas de professores de Universidade do exterior

Implantação do módulo internacional do Mestrado Execuvo em 
Gestão Empresarial - MEX, com a realização do 1º programa com o 

Instuto de Empresas - IE

Revisão e padronização dos regulamentos dos Programas de Pós 
Graduação Stricto Sensu com base nas orientações da CAPES

RRevisão e padronização dos regulamentos da Graduação com base 
nas orientações do MEC

Revisão e atualização do manual do aluno da graduação presencial

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

Aproveitamento dos alunos da Pós-Graduação Stricto Sensu na 
Graduação

RRealização da 48ª Assembleia Anual do Conselho Lano Americano 
das Escolas de Administração - CLADEA

Connuidade da edição de material didáco da série 
FGV-Management para os cursos de MBA com a publicação de 08 

exemplares

Restruturação e execução do novo sistema de Governança do 
Cadernos EBAPE

IndIndexação da RIEL pela EBAPE

Dinamização da divulgação nas mídias Twier e Facebook.

Regulamento elaborado

Dimensão 1: A missão e o 
plano de desenvolvimento 

instucional

Manter programas e ações que 
contribuem para o alcance da 
missão da instuição de ensino

Avançar no sendo do 
aperfeiçoamento e 

internacionalização dos seus 
programas, avidades e equipe

Aceitação da candidatura da EBAPE no processo da EFMD

Promover ações/programas que 
contribuam para o 

desenvolvimento instucional

Dar prosseguimento ao processo de 
submissão às agências acreditadoras 

internacionais

Novas ações não previstas foram implementadas

Atendimento das metas na contratação de professores e programas 
internacionais e ampliação das avidades de intercâmbios 

existentes
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Dimensão 3: A 
responsabilidade social da 
instuição, no que 

concerne a contribuição 
em relação à inclusão 

social, ao 
desenvolvimento 
ececonômico e social, à 
defesa do meio ambiente, 
da memória cultural, da 
produção arsca e do 
patrimônio cultural

Parcipação no PRME – consórcio 
internacional de escolas de negócios 
que discurá as questões ligadas à 
sustentabilidade do RIO + 20

Reformular programa de incenvo 
a pesquisa, de forma a melhor 
alinhá-lo com os objevos da 

escola

Inclusão de novos elementos no regulamento do Pró-pesquisa

Atualização da base de periódicos

Promover movimentações na 
carreira docente com a realização 
de processos de promoção

Reorganizar a Empresa Júnior, com 
eleição e instalação da nova 

diretoria

 Definição de perfil dos integrantes do conselho 
consulvo

Reavação efeva da Empresa Junior com a eleição 
da nova diretoria

Realização de estudo de reorganização e 
racionalização dos processos administravos

Convite aos elegíveis do conselho consulvo

Implantação dos novos processos organizacionais resultante do 
estudo realizado

Sistemazação dos critérios de pontuação dos trabalhos técnicos 
do corpo docente dos mestrados

Contratação de professor orientador para Empresa Junior

EEnvolvimento AIESEC

Reorganizar processos gerenciais 
visando a maior eficiência 
administrava e a excelência 

acadêmica

Esmular o envolvimento da 
comunidade acadêmica no 
processo de gestão

Reuniões e seminários com parcipação de alunos da 
graduação, ex-alunos e profissionais do mercado

Realização da Copa FGV

Parcipação do Time SIFE -FGV (Enactus) no 
Campeonato Nacional

Criação do Banco de Negócios Inclusivos - BNI

Readequação do perfil, buscando maior qualificação 
nas contratações

Capacitação do corpo técnico administravo através 
de cursos sobre legislação e regulação da Educação 

Superior

Dimensão 6: Organização 
e gestão da instuição, 
especialmente o 
funcionamento e 

representavidade dos 
colegiados, sua 
independência e 

auautonomia na relação 
com a Mantenedora, e a 
parcipação dos 
segmentos da 

comunidade universitária 
nos processos decisórios

Renovar Conselho Consulvo, com 
nova composição

Restruturação da área de coordenação execuva dos programas

Adequação dos sistemas de informação (Intranet)

Realização de estudos dos processos visando a 
melhoria do atendimento à comunidade interna e 

externa

Intensificar os esforços de 
aperfeiçoamento do corpo 
técnico-administravo

Realização do processo de  promoção para o cargo de professor 
tular

Realização do processo de contratação de professor horista e 
tular

Promoção de dois professores horistas para professores tulares

Dimensão 5: Polícas de 
pessoal, de carreiras do 
corpo docente e corpo 
técnico-administravo, 
seu aperfeiçoamento, 
desenvolvimento 
profissional e suas 
condicondições de trabalho

Contratação de novos doutores com experiência internacional

Reorganização do NDP dos Mestrados Profissionais

Implementação das recomendações do estudo de processos e 
áreas crícas da Escola

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

RReadequação das equipes de Comunicação e Regulação da 
Escola

Redimensionar áreas crícas de 
apoio visando o incremento da 
produvidade, rapidez de resposta 
e sasfação dos clientes internos e 

externos

Realizado um estudo para implantação do sistema de ingresso e 
progressão na carreira do NDP Acadêmico

Ampla divulgação  e atendimento das solicitações

Ampla ulização das redes sociais Twier e Facebook

Criação do novo site

Connuidade da EBAPE na Escola

Propor revisão no Plano de 
Carreira Docente seguindo as 
estratégias da Mantenedora

Realização de evento no Rio + 20 com a parcipação da Escola e da 
Pró-Reitoria

Programa de Bolsa Demanda Social

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

Connuidade do projeto CARITAS

Connuidade do projeto Cidadania e Discriminação como Critérios 
de Análise de Polícas Públicas.

Criação da Equipe ENACTUS (SIFE)

Dimensão 4:  A 
Comunicação com a 

Sociedade

Formalizar  atuação da Ouvidoria, 
com ampla divulgação no site da 

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

Implantar e manter intranet com a 
postagem dos elementos normavos 

mais importantes

Connuidade dos processos de acreditação da  European 
Foundaon for Management Development - EFMD e  Associaon 
to Advance Collegiate Schools of Business - AACSB e da inclusão 
da rede Partnership in Internaonal Management - PIM

Avaliação discente sobre a qualidade acadêmica 
docente

Dimensão 9: Polícas de 
atendimento aos 
estudantes

Estruturar e obter aprovação de 
Associação de ex-alunos Estudo e implantação  para Estruturação do ALUMNI

Estruturar área de desenvolvimento 
de carreiras e estreitar 

relacionamento com as principais 
empresas empregadoras

Convênio com grandes empresas para realização de 
estágios nacionais e internacionais inclusive

Programa Santander Universidades

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

Implantação do Centro de Carreiras com a contratação de profissional 
especializado

Implantação do Alumni com a realização da 1º reunião

Seleção da 1º parcipante do programa de estágio internacional da 
BOEING

AperAperfeiçoamento do PAND

Criar o Programa de 
Aperfeiçoamento e Nivelamento 
Discente (PAND) que objeva 
suprir déficit do ensino médio dos 
alunos de Graduação em 

Administração

Criação da disciplina de Nivelamento Cálculo para os 
alunos do 1º período

Criar e aprovar Comissão de Bolsas 
para o programa de Graduação e 
Pós-Graduação Stricto Sensu

Criada e implementada

Dimensão 10:  
Sustentabilidade 

financeira, tendo em vista 
o significado social da 
connuidade dos 

compromissos na oferta da 
educação superior

Buscar  aumento da parcipação de 
recursos internacionais de pesquisa 

no orçamento da Escola 

Fomentar a captação de recursos 
privados para invesmentos na 

Escola (fund raising)

Projeto de Intercâmbio internacional com o governo e  
empresas do Japão  visando transferência tecnológica

Aumento de recursos financeiros externos a 
pesquisas

Connuidade dos projetos de intercâmbio internacional com  
Universidades e Empresas do Japão visando transferência 

tecnológica. 

***

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

e eficácia da 
autoavaliação 
instucional

Aperfeiçoamento dos processos internos de informação com 
base na regulação e avaliação Implantação do centro de capacitação docente em metodologia do 

ensino

Aperfeiçoamento dos sistemas de avaliação com orientação 
pedagógica aos docentes

Connuidade de auto avaliação dos funcionários técnicos 
administravos em relação às condições de trabalho

CoConnuidade de aprimoramento dos processos de controles internos 
de informação

Aperfeiçoamento da avaliação discente sobre a qualidade acadêmica 
docente

Aplicação de pesquisa sobre condições de trabalho 
junto aos funcionários técnicos administravos

Assegurar o reconhecimento dos 
níveis de qualidade acadêmica da 
Escola pelos órgãos reguladores 
nacionais e internacionais

Implantada e disponibilizada para todos os professores e 
funcionários

Atualização dos equipamentos tecnológicos

Implantação do laboratório de experimentos

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

Nomeação do diretor de operações para a CPA

Implantação do sistema de acesso eletrônico

Renovação dos equipamentos de informáca

Reforma e adequação dos banheiros do 4º e 9º andar para 
atendimento a pessoas com deficiência sica

Envolver a Direção de Operações 
(DO) da FGV, responsável pelas 
instalações sicas, no diagnósco e 
proposta de soluções para 
melhorias da infraestrutura 
tecnológica e de suporte

Reformar laboratório de tecnologia 
para atendimento de pequenos 

grupos de alunos
Aquisição e atualização dos equipamentos

Incluir novos membros na CPA, 
contando com a representação da 
Diretoria de Operações, Biblioteca e 

FGV On Line (EAD)

Nomeação do Diretor de Operações como membro da CPA e 
parcipação efeva dos representantes da biblioteca e FGV online 

como convidados

Implementar sistema de 
informação para acompanhamento 
e controle das ações recomendadas 
pela CPA junto aos responsáveis
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