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Glossário 

 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ANPAD - Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Administração 

ASFGV - Associação dos Funcionários da Fundação Getúlio Vargas 

BMHS – Biblioteca Mario Henrique Simonsen 

BNDES – Banco Nacional do Desenvolvimento  

CADEMP – Cursos de Administração de Empresas 

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CBS - Copenhagen Business School 

CEGRAD – Centro de Graduação em Administração 

CEVIS - Coletivo de Estudos sobre Violência e Sociabilidade 

CFAP – Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa 

CIEE – Centro de Integração Empresa Escola 

CLADEA - Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración 

CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas 

CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CONAES – Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

CPA – Comissão Própria de Avaliação  

CPC – Código de Processo Civil 

CTA – Conselho Técnico-Acadêmico 

CTC-ES - Conselho Técnico-Científico da Educação Superior – Espírito Santo 

DREH – Departamento de Recursos Humanos 

EBAPE - Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas 

EESP – Escola de Economia de São Paulo 

EFMD – European Foundation for Management Development 

ENADE – Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

ENE – Encontro Nacional de Economia 

EPGE – Escola de Pós-Graduação em Economia 

FAP – Fórum de Análise Política 

FAPERJ - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 

FGV – Fundação Getúlio Vargas 

FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz 
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FUNDAÇÃO MUDES – Fundação Movimento Universitário de Desenvolvimento 

Econômico e Social 

IBASE - Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas 

IBRE – Instituto Brasileiro de Economia 

IDE – Instituto de Desenvolvimento Educacional 

IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

IEP - International Experience Program 

IES – Instituição de Ensino Superior 

IGC – Índice Geral de Cursos  

ILAPE - Instituto Latino Americano de Planejamento Educacional  

IMM - International Masters of Management 

IMPM - International Masters in Practicing Management 

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

IRSPM – International Research Society for Public Management 

MA - Mestrado Acadêmico em Administração 

MAP – Mestrado Profissional em Administração Pública 

MEC – Ministério da Educação 

MEX – Mestrado Executivo 

NGSA – Núcleo de Gestão de Salas de Aula 

ONU – Organização das Nações Unidas 

PAND - Programa de Aperfeiçoamento e Nivelamento Discente  

PCS – Plano de Cargos e Salários 

PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 

PEEP - Programa de Estudos sobre a Esfera Pública 

PEGS - Programa de Estudos de Gestão Social 

PIBIC - Programa de Iniciação Científica 

PIM – Partnership in International Management  

PRME – Principles for Responsible Management Education 

PRO - PESQUISA - Programa de Apoio à Pesquisa e Produção Acadêmica Docente 

PUC – Pontifícia Universidade Católica 

RAP – Revista de Administração Pública 

RH – Recursos Humanos 

RI – Relações Internacionais 

RIEL - Revista Íbero-Americana de Estudos Legislativos 
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SIFE – Students in Free Enterprise 

SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

TI – Tecnologia da Informação 

UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

UPPs – Unidades de Polícia Pacificadora 
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1. APRESENTAÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) DA 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS DA 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS – FGV/EBAPE 
 

a) Dados Gerais da CPA da FGV/EBAPE 

 Período de mandato: de 01/01/2011 a 31/12/2011 – 1º mandato.  

 2º mandato: a partir de 01/01/2012. Mandato permanente até desistência 

manifesta de qualquer membro.  

 Ato de designação: CI DIRETORIA EBAPE Nº 06/11 DE 14/01/2011 (anexa ao 

presente relatório). 

 Ato de renovação de mandato: CI CPA EBAPE DE 30/12/2011 (anexa ao presente 

relatório).  

 Ato de alteração de composição: CI CPA EBADE DE 21/03/2012 (anexa ao 

presente relatório).   

 Regulamento da CPA (anexo ao presente relatório). 

 Ata de aprovação do Regulamento da CPA (anexa ao presente relatório) 
 

b) Composição da CPA da FGV/EBAPE – 2012 
 

 Presidente da CPA - Prof. Álvaro Cyrino, Vice-Diretor da FGV/EBAPE 

 Representantes do corpo docente da Graduação na CPA - Prof. Henrique 

Guilherme Carlos Heidtmann Neto, Chefe de Centro da Graduação em 

Administração da FGV/EBAPE e Prof. Eduardo Ayrosa, Professor da FGV/EBAPE 

 Representante do corpo docente do Stricto Sensu na CPA - Profa. Alketa Peci, 

Coordenadora do Mestrado Profissional em Administração Pública da FGV/EBAPE 

 Representante do corpo discente do Curso de Graduação na CPA – Mariana 

Dutra, aluna do Curso de Graduação em Administração da FGV/EBAPE 

 Representante do corpo discente dos Programas de Pós-Graduação na CPA 

– Juliana Mansur, aluna do Curso de Doutorado da FGV/EBAPE  

 Representante dos Ex-Alunos da Graduação na CPA - Milber Bourguignon, ex-

aluno do Curso de Graduação em Administração da FGV/EBAPE e Administrador 

no Banco Nacional de Desenvolvimento – BNDES 

 Representante dos Ex-Alunos dos Programas de Pós-Graduação na CPA - 

Diego Barreiros Dutra Sampaio, ex-aluno do Curso de Mestrado Acadêmico da 

FGV/EBAPE, administrador na Petrobras Transporte S.A. - Transpetro  
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 Representantes dos funcionários técnico-administrativos na CPA - Karla 

Costa Matos, funcionária da FGV/EBAPE e Mario Rocha Souza, funcionário da 

FGV/DO (Diretoria de Operações) 

 Representantes da Sociedade Civil  

- Setor Privado: Lysias Augusto Dantas Itapicurú – IBCE Instituto Brasileiro de 

Ciências Empresariais, sócio Presidente  

- Setor Público: Sérgio Ruy Barbosa Guerra Martins, Secretário de Estado – 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro 

- Terceiro Setor: Janete Rodrigues Salgueiro - Cáritas Arquidiocesana do Rio de 
Janeiro, Assistente Social Coordenadora 

 
Convidados em 2012 

Evelyse Maria Freire Mendes – Bibliotecária-chefe da Biblioteca Mario Henrique 

Simonsen – FGV/RJ 

Prof.ª Elisabeth Santos da Silveira – Área de Assessoria Educacional no Programa 

FGV On Line.  

Prof. Mauricio de Brito Gomes – Gestor das Plataformas dos Cursos de Graduação 
Tecnológica FGV On Line 
 
Assessoramento Técnico 
 
Andrea Lauro Ferreira – Assistente Acadêmica do Setor de Regulação e Avaliação da 

FGV/EBAPE 

Célia Lima – Agente Administrativo do Setor de Regulação e Avaliação da 

FGV/EBAPE 

José Paulo Sampaio – Assistente Administrativo do Setor de Regulação e Avaliação 

da FGV/EBAPE  

Marcelo Almeida - Assistente Acadêmico do Setor de Regulação e Avaliação da 

FGV/EBAPE 

Selma Barbato – Coordenadora Técnica e Acadêmica do Setor de Regulação e 
Avaliação da FGV/EBAPE  
 

Equipe de Avaliação 

Prof.ª Fátima Bayma – Coordenadoria de Avaliação de Programas Educacionais da 

FGV/EBAPE  
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2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DA MANTENEDORA 

 

a) Da Instituição  

Código da Instituição: 1851 

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

Instituição Ensino Superior privada sem fins lucrativos  

Principal dirigente: Prof. Dr. Flávio Carvalho de Vasconcelos 

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

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

E-mail: cpa.ebape@fgv.br 

Página web: http://www.fgv.br/ebape 

 

b) Da Mantenedora 

Nome: Fundação Getúlio Vargas – FGV  

Presidente: Prof. Dr. Carlos Ivan Simonsen Leal 

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

CEP: 22250-900 

Telefone: (21) 3799-5501 

Fax: (21) 3799-5921 

Página web: http://www.fgv.br 

 

c) Localização  

Localizada na Cidade do Rio de Janeiro, a Escola Brasileira de Administração 

Publica e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas – FGV/EBAPE está situada na 

Praia de Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. 

O Rio de Janeiro vem ganhando destaque no cenário mundial por apresentar 

uma economia forte e promissora. O Estado oferece condições vantajosas para a 

instalação de empresas e realização de novos investimentos.  

A cidade foi escolhida para sediar dois grandes eventos esportivos: a Copa do 

Mundo de Futebol da FIFA, que acontecerá no Brasil em 2014, e os Jogos Olímpicos 

de 2016. Além disso, a FGV, através da EBAPE, sediará o 48º CLADEA (Consejo 

Latinoamericano de Escuelas de Administración) em outubro de 2013.  

 

http://www.fgv.br/
http://www.rioguiaoficial.com.br/
http://pt.fifa.com/worldcup/index.html
http://pt.fifa.com/worldcup/index.html
http://www.rio2016.org/
http://www.rio2016.org/
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3. INTRODUÇÃO 

 

3.1. Breve histórico da Instituição 

A Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas 

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

a primeira escola de administração pública do Brasil e da América Latina. A EBAP 

surgiu por meio de uma parceria entre a FGV e as Organizações das Nações Unidas 

(ONU) para atender a demanda por profissionais qualificados na área pública no país.  

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

Pública e de Empresas (EBAPE), confirmando também a sua atuação no setor 

privado, que sempre existiu, desde sua origem.  

A Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas – FGV/EBAPE de 

reconhecido padrão nacional e internacional de excelência acadêmica, em sua 

proposta, reafirma seu comprometimento com o objetivo de melhoria contínua e 

manutenção de sua qualidade. 

O compromisso da FGV/EBAPE com o desenvolvimento econômico-social e a 

sua responsabilidade social tem demonstrado, ao longo de sua história, na sua 

trajetória em ações pioneiras para o desenvolvimento do país. Para exemplificar tal 

pioneirismo, citamos algumas destas ações.  

 Primeira Escola a oferecer curso superior em administração no Brasil e na 

América Latina em 1952; 

 Os primeiros livros de administração no Brasil foram publicados por professores da 

Escola; 

 Primeira instituição a usar o sistema de crédito e matrícula por disciplina no Brasil; 

 Primeira presidência e sede da ANPAD – Associação Nacional de Pós-graduação 

e Pesquisa em Administração; 

 Nos anos sessenta, institucionalizou a Pós-Graduação em Administração no país;  

 Em 1961, o professor da EBAPE e ex-deputado Federal, Alberto Guerreiro Ramos, 

foi o autor da proposta de regulamentação da profissão de administrador, 

certificada pela lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965;  

 Na década de oitenta, a Escola expandiu seus Programas de Pós-Graduação;  

 Na década de noventa, consolidou sua atuação nas atividades de consultoria e 

capacitação de recursos humanos na área de administração pública e no setor 
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empresarial do Estado do Rio de Janeiro. Ainda nesta década, desenvolveu seu 

Programa de Doutorado; 

 Em 2002, reativou o curso de bacharelado em Administração, extinto na década 

de oitenta.  

 Em 2012, lançou o Programa de Mestrado Profissional em Administração Pública. 

 

3.2. Desenvolvimento Institucional  

O Projeto de autoavaliação da Escola de Administração Pública e de Empresas 

(EBAPE) foi elaborado em cumprimento à Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que 

instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), e tem 

como base as disposições contidas na Portaria MEC nº 2.051, de 09 de julho de 

2004, nas Diretrizes para a Autoavaliação das Instituições e nas Orientações Gerais 

para o Roteiro da Autoavaliação, ambos editados pela Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (CONAES).  

O processo de autoavaliação é compreendido pela FGV/EBAPE como um 

poderoso instrumento de gestão, de aperfeiçoamento, fortalecimento, transparência e 

objetividade. Por meio deste processo, é possível identificar os desafios a serem 

tratados no cotidiano institucional.  

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

compreende que autoavaliação possibilita uma visão integrada das ações 

desenvolvidas pelos diferentes setores e pessoas; que possibilita reflexão e diálogo 

entre os setores e agentes envolvidos no processo, de forma que as demandas sejam 

identificadas, encaminhadas e atendidas em conformidade com o planejamento 

institucional.  

Em março de 2012, a Escola, reafirmando seu contínuo compromisso com o 

conceito de autoavaliação estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC), postou 

relatório de autoavaliação referente ao ano de 2011.  

 

3.3. Objetivos Gerais do Processo de Autoavaliação 

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

planejamento por resultados mensuráveis, por meio de indicadores de desempenho 

que refletem as metas institucionais. A prática da avaliação permanente do progresso 

dos objetivos estabelecidos permeia os vários níveis da instituição, incluindo a 

Congregação, os Colegiados e a CPA, mecanismos formais de avaliação que 
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fornecem as bases de um sistema meritocrático de incentivos e recompensas que 

abrange toda a instituição.  

A FGV/EBAPE, ao estabelecer um sistema de autoavaliação, tem como 

objetivo verificar a compatibilidade entre a excelência que procura desempenhar em 

suas atividades de ensino, e a qualidade acadêmica percebida pelos diferentes atores 

envolvidos no processo, isto é, professores, alunos, funcionários técnico-

administrativos, ex-alunos e a sociedade civil, por meio de representantes 

selecionados pela Escola. Além disso, avalia as possibilidades de implantação de 

melhorias nas suas atividades acadêmico-administrativas. 

O projeto de autoavaliação objetiva, ainda, promover reflexão sobre o modelo 

institucional vigente, tendo em vista a visão, a missão, e o planejamento estratégico a 

ele associado, que definem o que a instituição de ensino superior pretende ser.   

Desta forma, a instituição entende que o processo de autoavaliação estimula e 

direciona mudanças que contribuem para o seu crescimento, proporciona visão 

sistêmica do processo auto avaliativo entre os setores; promove interpretação ampla, 

por meio da sistematização das informações, análise coletiva dos significados; 

identifica potencialidades, desafios a serem transpostos; e define novas estratégias 

de ação, visando a superação dos desafios encontrados durante o processo.    

O processo de autoavaliação institucional alcança as dimensões estabelecidas 

pela Lei nº 10.861/2004, no seu artigo 3º. Tais dimensões são:  

 A missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

 A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas formas de operacionalização; 

 A responsabilidade social da instituição; 

 A comunicação com a sociedade; 

 As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo; 

 Organização e gestão da instituição; 

 Infraestrutura física; 

 Planejamento e avaliação, especialmente dos processos, resultados e 

eficácia da autoavaliação institucional; 

 Políticas de atendimento aos estudantes; e 

 Sustentabilidade financeira. 
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3.4. Objetivos Específicos do Processo de Autoavaliação 

A autoavaliação da FGV/EBAPE tem por objetivos específicos: 

 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 suas 

qualidades, problemas e desafios para o presente e o futuro, estabelecendo 

mecanismos institucionalizados e participativos para a sua realização; 

 Produzir conhecimento para a tomada de decisão dos dirigentes da Instituição 

em relação à melhoria contínua de qualidade dos serviços desenvolvidos; 

 Identificar os acertos da Instituição e as possíveis causas dos seus problemas 

e deficiências; 

 Aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo 

docente e técnico-administrativo; 

 Fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais; 

 Tornar mais efetiva a vinculação da Instituição com a comunidade; 

 Julgar acerca da relevância científica e social de suas atividades e produtos; e 

 Prestar contas à sociedade sobre os serviços desenvolvidos. 

 

A partir dos resultados das avaliações realizadas, o corpo diretivo da 

FGV/EBAPE reflete sobre sua gestão acadêmica e administrativa nos seguintes 

aspectos: 

 Projeto pedagógico nos diferentes níveis de ensino em que atua (graduação e 

pós-graduação); 

 Inserção de seus profissionais no mercado de trabalho (aceitação da sua 

proposta do perfil do egresso); 

 Quadro docente (quantidade, qualidade, formação, experiência profissional, 

produção acadêmica, política de pessoal, carreira etc.); 

 Infraestrutura física e recursos tecnológicos (biblioteca, laboratórios, salas de 

aula, auditórios etc.); 
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 Adequação de seu quadro técnico-administrativo (quantidade, adequação às 

atividades realizadas e necessárias para dar suporte às atividades dos cursos, 

desenvolvimento etc.); 

 Adequação de sua política de ensino e pesquisa com aquela estabelecida pelo 

Ministério da Educação e da Cultura, e às melhores práticas utilizadas por 

instituições com características semelhantes à nossa Escola; e 

 Contribuição da Escola para o desenvolvimento do país, conforme estabelecido 

em sua missão e reconhecido durante sua história, desde a sua criação. 

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

pedagógica que solicite dos agentes educativos uma reflexão sobre suas práticas, 

diálogo entre si, visando a construção de parcerias inteligentes. Durante este 

processo de avaliação, mudanças são introduzidas e novas práticas acabam sendo 

incorporadas.   E, a partir dessas mudanças, reformas são implantadas no sentido de 

garantir e proporcionar avanços no âmbito do processo de ensino e aprendizagem e 

de formação, com objetivos voltados para a melhoria da qualidade do ensino 

oferecido pela FGV/EBAPE.  

 

3.5. Metodologia Aplicada ao Processo de Autoavaliação  

Para a FGV/EBAPE, a avaliação é uma construção coletiva dos sujeitos que a 

integram. Por meio desta, é possível promover dinâmica na participação dos 

diferentes agentes institucionais, conscientes de seus papéis e responsabilidades 

junto à comunidade acadêmica e institucional, de forma clara e progressiva. Os 

resultados são socializados de forma transparente, a fim de dar credibilidade ao 

processo, de modo a atingir padrões de desempenho e qualidade, considerados 

necessários para uma educação democrática, construtiva e emancipadora.  

Na etapa de desenvolvimento, os integrantes da CPA são solicitados a 

colaborar ativamente nas discussões que subsidiam o preenchimento das 

informações pertinentes às dez dimensões avaliadas pelo artigo 3º da Lei 

10.861/2004. Por fim, após a organização e consolidação dos dados levantados, é 

gerado um relatório parcial com a ativa participação dos membros da CPA. No 

decorrer deste processo, podem ser utilizados meios como reuniões, documentos 

informativos (impressos e eletrônicos), seminários e outros. Ao final, gera-se o 

relatório final da CPA que é submetido à aprovação dos Membros para posterior envio 

ao MEC e divulgação interna na Escola.  
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A metodologia usada para os trabalhos da CPA consiste, basicamente, em: 

 coleta de dados internos na instituição; 

 reuniões periódicas para análise dos dados coletados e discussões de 

propostas e projetos de melhoria institucional, a serem apresentados e 

submetidos à Direção da Escola; 

 elaboração dos relatórios parcial e final. Com base nos dados coletados é 

elaborado relatório parcial da CPA e relatório final da CPA para permitir a 

disseminação do conhecimento sobre a instituição, tanto interna quanto 

externamente. Esse conhecimento possibilita o contínuo processo de 

aperfeiçoamento acadêmico; e 

 envio dos relatórios parcial e final para análise e discussões.  Os relatórios são 

enviados às comissões pertinentes e representantes que participam do 

processo, gerando discussões que resultam na melhoria contínua, com a qual 

a EBAPE está comprometida; e 

 o relatório de autoavaliação, em sua versão final, aprovada pelos Membros da 

CPA, é enviado ao MEC.  

 

O conjunto de avaliações a ser realizado pela FGV/EBAPE resulta na 

construção de um sistema de informações com uma estrutura interativa para auxiliar 

na tomada decisões. O conhecimento gerado por esses resultados tem por finalidade 

priorizar ações de curto, médio e longo prazo; planejar de modo compartilhado e 

estabelecer etapas para o alcance das metas simples e/ou mais complexas que 

comprometam a FGV/EBAPE para o futuro.  

Os resultados das avaliações disponibilizarão indicadores para a revisão de 

ações e redirecionamento das estratégias de atuação da Instituição. Será uma 

ferramenta para o planejamento e gestão institucional, instrumento este de 

acompanhamento contínuo do desempenho acadêmico e do processo sistemático de 

informações à sociedade.  

Os relatórios gerados servem para que a EBAPE identifique os acertos e as 

ineficiências, as vantagens, potencialidades e as dificuldades envolvendo-se num 

processo de reflexão sobre as causas das situações positivas e negativas, assumindo 

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

portanto, também servem de base para revisar o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), bem como os projetos pedagógicos dos cursos. 
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3.6.  Apresentação do Relatório de Autoavaliação, do Cronograma e Plano de 

Trabalho da CPA em 2012  

  Ao final de todo o processo anual de trabalhos, a Comissão Própria de 

Autoavaliação apresenta o relatório de atividades da CPA relativo ao ano de 2012. O 

documento aqui gerado se propõe a apresentar o processo de trabalho desenvolvido, 

destacando, entre outros elementos, a metodologia, os instrumentos utilizados na 

operacionalização da proposta de autoavaliação, as formas de análise e de 

tratamento dos dados, de acordo com a missão e os objetivos da FGV/EBAPE.  

Neste relatório, são destacadas as ações realizadas e os resultados 

alcançados relativos às dez dimensões contidas na Lei que institui o SINAES (Lei nº 

10.861); a forma de tratamento destes resultados; a identificação dos desafios a 

serem ultrapassados; bem como estes resultados são incorporados no planejamento 

da gestão acadêmico-administrativa da Escola.  
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4. ANÁLISE DAS DIMENSÕES DE AUTOAVALIAÇÃO (AVANÇOS E DESAFIOS)  

4.1. DIMENSÃO I – missão e plano de desenvolvimento institucional 

 

Missão 

A missão da FGV/EBAPE é assim definida:  

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

privadas, instituições governamentais e organizações sem fins lucrativos por meio do 

oferecimento de oportunidades de ensino, pesquisa e extensão de excelência no 

campo da administração para o desenvolvimento do Brasil. 

 

4.1.1. Pontos fortes 

a) Reconhecimento Nacional  

A FGV/EBAPE obteve nota máxima no IGC (Índice Gerais de Cursos) 

divulgado no final do ano letivo de 2011.  Esse resultado reforça a qualidade do 

ensino ministrado pela FGV/EBAPE, reconhecida pelos órgãos reguladores, ao longo 

de sua história e corrobora o compromisso com sua missão.    

A FGV/EBAPE figura entre as vinte melhores instituições de ensino do país em 

diferentes cursos, destaca-se sua colocação em primeiro lugar na área de 

Administração no Rio de Janeiro. 

No final de 2011, a FGV/EBAPE obteve, da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES), excelente resultado de avaliação da proposta 

de curso novo na área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo. O Conselho 

Técnico-Científico da Educação Superior (CTC-ES) recomendou o Curso de Pós-

Graduação em Administração Pública, nível Mestrado Profissional, com nota quatro.  

O curso, iniciado em abril de 2012, trata-se de Pós-Graduação Stricto Sensu 

com a característica de ser um curso de tempo parcial, permitindo que o mestrando 

possa conciliá-lo com sua atividade profissional e possibilitando a transferência de 

conhecimentos para as organizações públicas e a sociedade. No caso específico do 

Mestrado em Administração Pública da EBAPE, as cargas de leituras e das demais 

atividades extraclasses demandam dos alunos extrema disciplina e seriedade. O 

objetivo do curso é formar lideranças no setor público brasileiro, possibilitando aos 

novos mestres prestar consultoria, exercer funções de direção ou gerência em 

administração pública, bem como avançar na carreira acadêmica. O Mestrado em 

Administração Pública será voltado para dirigentes, gestores e profissionais de alto 
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nível, que atuam em órgãos públicos da administração direta e indireta, nas diversas 

esferas do governo. 

 

Figura 1 - Avaliação dos Programas da FGV/EBAPE pelo MEC 

PROGRAMA CURSO INDICADOR/AVALIAÇÃO 

 

GRADUAÇÃO 

BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO IGC = 5 

CPC = 4 

 

 

PÓS STRICTO SENSU 

DOUTORADO ACADÊMICO EM 

ADMINISTRAÇÃO 

CAPES = 5 

MESTRADO ACADÊMICO EM 

ADMINISTRAÇÃO 

CAPES = 5 

MESTRADO EXECUTIVO EM GESTÃO 

EMPRESARIAL 

CAPES = 4 

MESTRADO PROFISSIONAL EM 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

CAPES = 4 

Fonte: MEC, 2012 
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Figura 2 - Melhores Escolas do Brasil - Resultado IGC 

 

Sigla da IES 
Categoria 

Administrativa 
Organização 
Acadêmica 

Cursos 
Avaliados 

Cursos 
com 
CPC 

IGC 
contínuo 

IGC Faixa 

EBEF Privada Faculdade 1 1 4,83 5 

SLMANDIC Privada Faculdade 1 1 4,66 5 

ITA Pública Faculdade 5 5 4,60 5 

FACAMP Privada Faculdade 2 2 4,56 5 

EESP Privada Faculdade 1 1 4,47 5 

FAJE Privada Faculdade 1 1 4,46 5 

INSPER Privada Faculdade 2 2 4,43 5 

FGV Privada Faculdade 1 1 4,41 5 

EG Pública Faculdade 1 1 4,40 5 

FGV-EAESP Privada Faculdade 1 1 4,39 5 

FUCAPE Privada Faculdade 3 2 4,36 5 

EBAPE Privada Faculdade 2 1 4,35 5 

UFRGS Pública Universidade 61 57 4,28 5 

FACULDADES IBMEC Privada Faculdade 3 2 4,27 5 

UFABC Pública Universidade 13 13 4,26 5 
                          Fonte: INEP, 2012 
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A excelente colocação da Escola foi amplamente divulgada na comunidade 

acadêmica da FGV, como ilustra a figura a seguir.  

 

Figura 3 - Peça de divulgação interna FGV/EBAPE 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: SCM, 2012. 

 

Além disso, é importante mencionar que, pelo terceiro ano consecutivo, o 

FGV Online foi escolhido um dos dez melhores fornecedores para Recursos 

Humanos do País, segundo uma pesquisa nacional realizada pela Gestão & RH 

Editora. A cerimônia de premiação aconteceu no dia 28 de janeiro, em São Paulo. 

Figura 4 – Premiação FGV On Line 

 
                                 Fonte: Site FGV, 2012 



   

CPA 2012 
 

21 

 

O FGV Online também foi indicado, pela sétima vez consecutiva, ao prêmio 

"Top Of Mind Estadão de RH", na categoria "Educação a Distância (E-Learning)". 

O programa concorre ao prêmio com outras quatro empresas da área. O "Top of 

Mind Estadão de RH", uma parceria entre o jornal Estado de São Paulo e a Editora 

Fênix, está em sua 15ª edição e é o mais prestigiado prêmio de Recursos 

Humanos no país. O FGV Online foi vencedor em todos os anos em que foi 

indicado, de 2006 até 2012. 

Ademais, o FGV Online, pelo segundo ano consecutivo, foi indicado ao 

OCW People's Choice Awards, premiação das melhores iniciativas dentro do Open 

Course Ware Consortium – consórcio internacional de educação aberta do qual o 

FGV Online é membro desde julho de 2008. Em 2012, o FGV Online foi indicado 

na categoria “Most Engaging Resource”, que premia as instituições que oferecem 

conteúdo mais envolvente, concorrendo ao lado de duas importantes  iniciativas do 

setor de educação à distância: iTunes, aplicativo educacional da Apple, e a Khan 

Academy, organização que disponibiliza vídeoaulas gratuitas na internet por meio 

de um canal no Youtube que já recebeu mais de 150 milhões de acessos. A FGV 

Online venceu na categoria.  

Instituições de ensino de renome, como MIT e Universidade da California – 

Irvine concorrem em outras categorias do prêmio, organizado pelo site americano 

Educational-Portal.com. A partir da escolha de leitores do portal e da comunidade 

do OCWC, foram indicadas as 30 melhores iniciativas do consórcio, divididas em 

dez categorias. O FGV Online é o único representante brasileiro no prêmio. 

A votação do OCW People's Choice Awards, aberta ao público, terminou no 

dia 31 de agosto, quando foram anunciados os vencedores das dez categorias. 

O Programa de Capacitação em Práticas Judiciárias - iniciativa da 

Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) – 

também rendeu ao FGV Online o troféu "Iniciativas de Sucesso" no Prêmio 

Learning & Performance Brasil 2012/2013, concedido pela Micropower aos 

projetos mais inovadores e bem sucedidos na área de soluções educacionais para 

capacitação profissional. O prêmio foi recebido pelo diretor executivo do FGV 

Online, Stavros Xanthopoylos. 
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Figura 5 - Troféu "Iniciativas de Sucesso" no Prêmio Learning & Performance  
Brasil 2012/2013 

 
Fonte: Site FGV, 2012 

 

Também mencionamos aqui a representação da FGV/EBAPE pelo 

professor Marco Tulio Zanini no “Você RH Meeting 2012”, evento anual promovido 

pela Revista Você RH, que reúne executivos da área de Recursos Humanos (RH) 

das principais empresas do Brasil para discutir temas vitais sobre o papel 

estratégico do RH nas organizações.  

Figura 6 - Você RH Meeting 2012 

 
Fonte: Site da FGV, 2012 

 

b) Reconhecimento Internacional  

Em relação ao cumprimento da missão institucional, faz-se oportuno destacar 

as políticas de internacionalização (descritas na Dimensão dois), praticadas pela 

FGV/EBAPE para a formação de líderes no campo da Administração para o 

desenvolvimento do país. 

O Departamento de Relações Internacionais (RI) da Escola firmou 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 
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profissionais de um mercado cada vez mais globalizado. A ideia é promover a 

internacionalização entre os alunos, criar oportunidades de intercâmbio de docentes e 

aumentar o trabalho de colaboração com instituições de ensino estrangeiras. 

O setor tem intensificado sua estratégia internacional com ações que visam 

disseminar seus programas entre estudantes, contando também com um corpo 

docente internacional, por meio de um programa de professores visitantes. Além de 

oportunidades de intercâmbio para seus alunos, a EBAPE oferece disciplinas de 

mestrado e graduação, ministradas em língua inglesa, assim como programas 

personalizados para escolas visitantes. 

Frutos da atuação do Setor de Relações Internacionais da Escola podem ser 

destacados nas parcerias/cursos abaixo:  

 CIM - Corporate International Master´s;  

 Cooperação com a Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management;  

 International Masters Program in Practicing Management (IMPM);  

 I-Business;  

 Acordo com a Goizueta Business School - Emory University;  

 Acordo com  ZHAW School of Management and Law;  

 Acordo com Rice University e o Baker Institute; e 

 Acordo com a Johnson School, Escola de Negócios da Cornell University 

 

Durante todo o ano letivo, a FGV/EBAPE contou com a colaboração de 

importantes professores das principais instituições de ensino do país e do exterior, 

desempenhando atividades, como palestras, seminários e cursos na Escola.  

Não obstante às parceiras e os professores visitantes atuantes, a Escola 

promoveu evento de caráter internacional de 16 a 18 de abril, na sede da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro, chamado Fórum Brasil Canadá em Gestão 

da Inovação e da Criatividade. Foram três dias de palestras e debates com os 

principais especialistas de inovação do Brasil e do Canadá. O evento, organizado pelo 

Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito (CTS) da FGV, pelo Instituto 

de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pela Gestão e 

Inovação Tecnológica (GIT) da Escola de Química da UFRJ e pela MosaiC HEC 

Montréal, teve como objetivo reunir as experiências das indústrias brasileiras e 

canadenses na expectativa de que a compreensão recíproca dos problemas da 

inovação e da criatividade seja enriquecedora para ambos os países. O Fórum, que 

http://ebape.fgv.br/internacional/professores-visitantes
http://www.corporateinternationalmaster.com/
http://www.impm.org/
http://www.sml.zhaw.ch/en/management.html
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contou com o apoio da empresa Chemtech e da FIRJAN - Federação das Indústrias 

do Estado do Rio de Janeiro -, propôs um programa de discussões aprofundadas, 

num formato informal e interativo, animadas por participantes brasileiros e 

canadenses. Os temas selecionados foram amplos. Buscou-se fazer a ponte entre 

indústrias e atividades diversas, todas desafiadas a serem inovadoras e criativas, mas 

em ambientes diferentes e contando com recursos muito variados.  

Além do Fórum Brasil Canadá, a Escola recebeu quarenta alunos argentinos 

para o primeiro curso de Especialização em Gestão da Inovação em Ciência e 

Tecnologia. O curso foi ministrado no período de agosto a novembro de 2012 na 

FGV/EBAPE e é fruto de uma parceria entre a Diretoria Internacional da FGV, EBAPE 

e governo argentino.   

No dia 1º de agosto de 2012, o presidente da FGV Carlos Ivan Simonsen Leal 

proferiu a aula magna do 1º Curso de Especialização em Gestão da Inovação em 

Ciência e Tecnologia – oferecido a bolsistas do governo argentino. Durante a aula, o 

presidente falou da importância da inovação tecnológica para o desenvolvimento dos 

países, principalmente da América do Sul. O Cônsul da Argentina, Marcelo Bertoldi e 

diversas autoridades da FGV também estiveram presentes. 

 

Figura 7 - Cerimônia na Casa Rosada em Buenos Aires  

 
                       Participação do Prof. Bianor Cavalcanti, Diretor Internacional da FGV, Marlos Lima, 

Diretor Executivo do Centro Latino-Americano de Administração e Políticas Públicas da FGV 
                       Fonte: Site FGV, 2012 

 

 

Também não podemos deixar de mencionar que pelo segundo ano 

consecutivo, a EBAPE sediou o curso Managing in Emerging Economies, com alunos 

da escola de negócios da Universidade da Pensilvânia, Wharton Business School, 

uma das principais escolas de business dos Estados Unidos e uma das mais 

conceituadas no mundo. Os alunos assistiram a palestra com professores da 
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Wharton, da Fundação Getúlio Vargas e convidados, onde puderam debater alguns 

cases e realizaram visitas técnicas. Entre os palestrantes convidados, destacaram-se 

Eike Batista, presidente do grupo EBX e Luciano Coutinho, presidente do BNDES – 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O grupo visitou ainda o 

Centro de Operações Rio e a COPPE (Coordenação dos Programas de Pós-

Graduação em Engenharia), onde participaram de palestras sobre as perspectivas 

para energias alternativas no Brasil e o atual cenário de energia.  

O curso, que acontece em diversos países com economias emergentes, teve 

como objetivo passar aos alunos da Wharton e mestrandos da EBAPE mais 

conhecimento e compreensão acerca das tendências econômicas, políticas e 

demográficas, presentes nas economias emergentes atuais. 

A FGV/EBAPE recebeu, no final de julho, sessenta e seis intercambistas da 

Europa e das Américas do Norte e do Sul - para os cursos de graduação e de pós da 

escola. Trata-se de um número recorde recebido pela instituição. Os estudantes 

vieram de vinte e um das cerca de cinquenta universidades estrangeiras com as quais 

a escola possui parceria, como Bocconi, CBS, Tilburg e Sciences Po, além de 

estudantes Free Mover de quatro instituições europeias e norte americanas.  

 
                      Figura 8 - Alunos estrangeiros na FGV/EBAPE em 2012 

 

                                    Fonte: Site FGV, 2012 

 

No mesmo período do ano passado (2011), a Escola recebeu quarenta e 

quatro alunos para participar dos programas de intercâmbio de curta duração, número 

22% maior do que o registrado em 2010.  

 Por fim, a Escola participou do Ranking of the best 4000 Masters and MBA 

Programs da Eduniversal para o período de 2012. Este ranking abrange 30 

http://ebape.fgv.br/programas/graduacao/apresentacao
http://ebape.fgv.br/programas
http://ebape.fgv.br/programas
http://ebape.fgv.br/internacional/escolas-conveniadas
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/
http://www.master-mestrado.com/Universidades-e-Escolas/Alemanha/Cologne-Business-School-(CBS)/
http://www.tilburguniversity.edu/
http://www.sciencespo.fr/
http://ebape.fgv.br/internacional/quero-estudar-ebape/apresentacao
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especializações em 154 países e o curso de Mestrado em Administração Pública da 

FGV/EBAPE foi incluído no Top 200 Best Masters in Public Administration / 

Management Global Ranking. Este ranking leva em consideração a reputação do 

programa, as possibilidades de carreira e satisfação dos alunos.  

 

c) Reconhecimento na Mídia 

A FGV/EBAPE também está presente na mídia, com seus professores, em 

reportagens e entrevistas. Destacamos, a seguir, algumas destas participações no 

ano de 2012.  

 Globo News – em 04 de janeiro de 2012 – entrevista do professor da EBAPE 

Rogério Sobreira, ao Programa Conta Corrente, sobre economia europeia.  

 Jornal Valor Econômico – edição do dia 13 de janeiro de 2012 – entrevista do 

professor da EBAPE Hermano Cherques na matéria “A ética no radar”.  

 Jornal Valor Econômico - edição do dia 25 de janeiro de 2012 - professor da 

EBAPE, Carlos Pereira, foi um dos destaques com o artigo “Por que só 

olhamos a metade vazia do copo?”, no qual o cientista político explica que a 

rede de instituições de controle e “accountability” desempenham papel 

fundamental ao monitorar as ações do Executivo e restringir seus desvios. 

 Jornal Folha de São Paulo – edição do dia 26 de fevereiro de 2012 - professor 

da EBAPE, Carlos Pereira, no artigo “Foro especial se converteu em escudo 

protetor de malfeitores” analisou dados que sugerem que o foro privilegiado 

tem atraído meliantes para a função política.  

 Jornal O Globo, colunas de Merval Pereira - publicadas em 31/03 e 01/04 - 

professor da EBAPE, Octavio Amorim Neto, foi um dos destaques ao falar 

sobre a crise institucional entre o Executivo e o Legislativo no atual governo em 

dois momentos: na nota “Uma história de conflitos”, divulgada no sábado, e em 

“Negociar é preciso”, publicada no domingo. 

 Jornal Valor Econômico - edição do dia 20 de abril de 2012 - professor da 

EBAPE, Carlos Pereira, escreveu o artigo “O lado frágil da popularidade 

presidencial”.  No artigo, ele traça um panorama sobre as estratégias políticas 

do governo Dilma Rousseff, de privilegiar, por um lado, a sua popularidade, e 

demonizar as barganhas com a sua base política no Congresso, por outro.  

 Jornal O Globo - matéria “Lei de Acesso deve acabar com avaliações secretas 

de políticas públicas”,  publicada no dia 26 de maio de 2012 - professora da 

http://ebape.fgv.br/corpo-docente/carlos-pereira
http://www.info4.com.br/gomateria.asp?cod=598291&nome=1432&cliente=1432
http://www.info4.com.br/gomateria.asp?cod=598291&nome=1432&cliente=1432
http://ebape.fgv.br/corpo-docente/carlos-pereira
http://ebape.fgv.br/corpo-docente/octavio-amorim-neto
http://ebape.fgv.br/sites/ebape.fgv.br/files/merval_31_03.pdf
http://ebape.fgv.br/sites/ebape.fgv.br/files/merval_01_04.pdf
http://ebape.fgv.br/corpo-docente/carlos-pereira
http://www.info4.com.br/gomateria.asp?cod=615860&nome=1432&cliente=1730&u=&t=EBAPE
http://www.info4.com.br/gomateria.asp?cod=615860&nome=1432&cliente=1730&u=&t=EBAPE
http://oglobo.globo.com/pais/lei-de-acesso-deve-acabar-com-avaliacoes-secretas-de-politicas-publicas-5032766
http://oglobo.globo.com/pais/lei-de-acesso-deve-acabar-com-avaliacoes-secretas-de-politicas-publicas-5032766
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EBAPE, Sonia Fleury, foi uma das especialistas consultadas pelo jornal para 

falar sobre a Lei de Acesso à Informação, que entrou em vigor no dia 16 de 

maio de 2012. Sugere que esta nova lei pode ajudar governos e organismos 

públicos a serem mais transparentes na divulgação de estudos que avaliam 

políticas públicas, já que muitos deles são publicados parcialmente. Para a 

professora Sonia, além de tornar os dados mais acessíveis, existe o fato de 

que os contratos com organismos internacionais tornam estes órgãos 

“proprietários da produção” dos estudos, uma vez que os autores ficam 

impedidos de divulgar seu trabalho.  

 Jornal Valor Econômico - edição do dia 13 de junho de 2012 - professor da 

EBAPE, Carlos Pereira, escreveu o artigo “A encruzilhada histórica do 

mensalão”. No artigo, ele analisa o livro “Why Nations Fail? The Origins of 

Power, Prosperity, and Poverty”, de Daron Acemoglu e James Robinson, que 

responde, por meio de uma análise histórica das conexões entre instituições 

políticas e econômicas, o motivo pelo qual alguns países prosperam e se 

desenvolvem enquanto outros não. A publicação cita exemplos de 

encruzilhadas históricas que determinaram o rumo de importantes nações, 

como por exemplo, o Plano Real, no caso do Brasil.  

 Jornal SBT - matéria “Inadimplência teve alta recorde no mês de maio”, 

veiculada no dia 28 de junho de 2012 - professor da EBAPE, Patrick Behr, foi 

um dos especialistas consultados pelo Jornal para falar sobre o crescimento 

recorde da inadimplência no Brasil, índice mais alto desde 2000. Prof. Patrick 

explicou que este índice deve diminuir a partir do segundo semestre, uma vez 

que o reflexo da queda dos juros ainda não teve efeito nas estatísticas. 

 Jornal Valor Econômico - edição do dia 13 de julho de 2012 - professor da 

EBAPE, Carlos Pereira, escreveu o artigo “Voto aberto gera mais transparência 

e punição?”, na editoria de Política, do jornal. No artigo, ele fala sobre o 

impacto que o procedimento de votação (aberto versus secreto) tem sobre as 

chances de punição de legisladores envolvidos em corrupção.  

 Jornal Valor Econômico – edição do dia 03 de agosto de 2012 - professor da 

EBAPE, Carlos Pereira, escreveu o artigo “O Presidencialismo e o mensalão”. 

No artigo, ele da oportunidade do Supremo Tribunal Federal exercer sua 

competência no caso.  

http://ebape.fgv.br/corpo-docente/sonia-fleury
http://ebape.fgv.br/corpo-docente/carlos-pereira
http://www.info4.com.br/gomateria.asp?cod=631606&nome=1432&cliente=1432%20
http://www.info4.com.br/gomateria.asp?cod=631606&nome=1432&cliente=1432%20
http://www.info4.com.br/gomateria.asp?cod=635724&nome=1432&cliente=1432
http://ebape.fgv.br/corpo-docente/patrick-behr
http://ebape.fgv.br/corpo-docente/carlos-pereira
http://www.info4.com.br/ver/ver.asp?Yw=MTQzMg&YQ=MTQzMg&bQ=NjM5NjEz&bA=NjM5NjEz
http://www.info4.com.br/ver/ver.asp?Yw=MTQzMg&YQ=MTQzMg&bQ=NjM5NjEz&bA=NjM5NjEz
http://ebape.fgv.br/corpo-docente/carlos-pereira
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 Instituto Millenium – em 25 de setembro de 2012, professor da EBAPE, Carlos 

Eduardo, falou para o Instituto Millenium sobre as origens do mensalão e seus 

fatores determinantes.  

 Jornal do Commercio – em 10 de outubro de 2012, professor da EBAPE, 

Robert Gregory Michener, escreveu o artigo “Lei de Acesso à Informação: um 

momento decisivo”, publicado na edição do dia 9 de outubro, no Jornal do 

Commercio.O artigo trata da importância de se trabalhar melhor a informação 

disponível por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI). 

 Le Monde Diplomatique Brasil – em edição de outubro de 2012, a professora 

da EBAPE, Sonia Fleury, escreveu o artigo “Um remédio para matar ou salvar 

o SUS?”, no jornal francês que tem 71 edições internacionais produzidas em 

25 línguas e conta com uma tiragem mensal de 2,4 milhões de exemplares em 

todo o mundo. O artigo faz uma análise sobre a consolidação das parcerias 

público-privadas (PPPs) na área da saúde, em especial, no Sistema Único de 

Saúde – SUS (Brasil). Segundo Sonia, há um processo de redução progressiva 

do papel do Estado a financiador e comprador, o que pode significar o decreto 

da morte progressiva do SUS. 

 Financial Times – em 16 de outubro de 2012, o professor da EBAPE, Carlos 

Pereira escreveu sobre o julgamento do mensalão, assunto que vem 

chamando a atenção para o Brasil devido às condenações de importantes 

figuras políticas, que fizeram parte do atual governo. A matéria “Brazilians 

celebrate corruption verdict”  fala sobre as condenações do julgamento do 

mensalão, maior esquema de compra de votos de parlamentares no governo 

do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores - PT) em 

2005/2006, que resultou na maior crise política sofrida na sua gestão. Para 

Carlos Pereira, as condenações de importantes figuras, como José Dirceu e 

José Genoíno, por exemplo, é um sinal de que o país está no caminho certo 

para uma boa governança e de fortalecimento das instituições de checks & 

balances. 

 El Estadista – em 14 de novembro de 2012, o professor da EBAPE, Carlos 

Pereira concedeu uma entrevista ao jornal argentino El Estadista para falar 

sobre o seu recente trabalho “O surpreendente êxito do presidencialismo 

multipartidário”, publicado recentemente no Journal of Democracy, em parceria 

com o prof. Marcus Melo (Universidade Federal de Pernambuco). Na 

http://ebape.fgv.br/corpo-docente/robert-michener
http://www.info4.com.br/gomateria.asp?cod=659921&nome=1432&cliente=1432%20
http://www.info4.com.br/gomateria.asp?cod=659921&nome=1432&cliente=1432%20
http://www.jornaldocommercio.com.br/
http://www.jornaldocommercio.com.br/
http://ebape.fgv.br/corpo-docente/sonia-fleury
http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1267
http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1267
http://ebape.fgv.br/sites/ebape.fgv.br/files/materia_financial_times_carlos_pereira.pdf
http://ebape.fgv.br/sites/ebape.fgv.br/files/materia_financial_times_carlos_pereira.pdf
http://elestadista.com.ar/?p=2893
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entrevista, publicada na edição do dia 14 de novembro, ele explica que a chave 

para uma governança eficaz e a estabilidade democrática nos sistemas 

presidencialistas multipartidários é a combinação de presidentes fortes e um 

sistema robusto de controles e contrapesos. 

 Jornal do Brasil – em 29 de novembro de 2012, a professora da EBAPE, Sonia 

Fleury escreveu o artigo “Moderno é envelhecer com dignidade!”, em resposta 

ao texto publicado por Fabio Giambiagi, no Jornal O Globo (dia 5 de novembro 

de 2012), em que defendeu nova rodada de supressão de direitos na 

Seguridade Social. Para ela, as propostas defendidas por Fabio representam 

uma visão atualizada de um liberalismo envelhecido. Sonia explicou que, ao 

estabelecer como objetivos da Seguridade Social a universalidade na 

cobertura, a uniformidade e equivalência dos benefícios para populações 

urbanas e rurais, a equidade na participação do custeio, a diversidade da base 

de financiamento e a gestão democrática, o texto constitucional não deixou 

brechas para divagações. De acordo com ela, uma sociedade justa é aquela 

que inclui seus cidadãos e se responsabilizada pelo custeio daquilo que foi 

pactuado como sendo o mínimo vital. 

 Tiempo Argentino – em 10 de dezembro de 2012, a professora da EBAPE, 

Sonia Fleury foi uma das especialistas convidadas pelo jornal Tiempo 

Argentino para falar sobre as UPPs (Unidade de Polícia Pacificadora) nas 

favelas brasileiras. Na matéria “Las favelas brasileñas, eje de um modelo de 

contención”, ela falou sobre os problemas que envolvem essa questão, bem 

como as diferenças entre pacificação e ocupação.  

 Revista Época – em dezembro de 2012, a professora da EBAPE Claudia 

Costin foi eleita um dos cem brasileiros mais influentes do ano. A professora da 

EBAPE Claudia Costin foi considerada pela presidente do instituto Ayrton 

Senna, Viviane Senna, líder no processo de transformação na Educação da 

cidade do Rio. “Com uma visão clara dos desafios, (Claudia) trouxe uma 

cultura de planejamento e foco em resultados que já rendeu frutos”, afirma, 

lembrando que em sua atual gestão como secretária municipal de Educação do 

Rio de Janeiro as notas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb) cresceram 22%. 

A seguir, imagem que mostra a participação da Escola, no ranking da FGV de 

geração de mídia.  

http://elestadista.com.ar/?p=2893
http://www.jb.com.br/plataforma-politica-social/noticias/2012/11/28/moderno-e-envelhecer-com-dignidade/
http://tiempo.infonews.com/
http://tiempo.infonews.com/
http://ebape.fgv.br/sites/ebape.fgv.br/files/favelas_brasileras_eje_de_un_modelo_de_contencion.pdf
http://ebape.fgv.br/sites/ebape.fgv.br/files/favelas_brasileras_eje_de_un_modelo_de_contencion.pdf
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     Figura 9 - Mídia espontânea FGV 
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Fonte: FGV, 2012. 
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4.2. DIMENSÃO II – A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-

GRADUAÇÃO, A EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE 

OPERACIONALIZAÇÃO, INCLUÍDOS OS PROCEDIMENTOS PARA 

ESTÍMULO À PRODUÇÃO ACADÊMICA, ÀS BOLSAS DE PESQUISA, DE 

MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES.  

 

a) Políticas de Ensino 

A concepção de ensino que sustenta os cursos oferecidos pela FGV/EBAPE 

pauta-se pelo processo de construção e reconstrução do conhecimento.  

Neste sentido, as políticas de ensino da FGV/EBAPE primam que os seus 

cursos de graduação e pós-graduação:  

 estendam-se à comunidade, criando condições para o exercício pleno da 

cidadania;  

 sustentem-se na realidade, de forma que, a partir do conhecimento e da 

compreensão do meio em que se vive e atua, possa-se nele agir de forma 

consciente e eficiente;  

 descartem a uniformização em favor da diversidade, identificando aptidões e 

caracterizando vocações, de modo a maximizar as potencialidades de cada 

aluno;  

 auxiliem a criação de mentalidade científica, de forma que o aluno possa 

assumir postura investigativa frente aos fenômenos, sabendo, se for o caso, 

como neles intervir;  

 possibilitem a plena formação, atendendo ao plano cognitivo, aos interesses e 

necessidades dos discentes;  

 deem suporte à formação profissional, atendendo às legítimas aspirações em 

relação ao exercício da profissão;  

 desenvolvam o espírito crítico, contribuindo para o exercício da individualidade, 

autonomia e liberdade do aluno;  

 auxiliem o aluno a compreender as bases econômicas da comunidade em que 

vive, de modo que possa contribuir para o emprego eficiente de seus recursos 

de forma sustentável;  

 disponibilizem recursos que contribuam para o desenvolvimento do espírito de 

equipe, de forma que o aluno possa atuar cooperativamente em função de 

objetivos comuns;  



   

CPA 2012 
 

33 

 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. 

 

b) Incentivos à Excelência na Aprendizagem e no Ensino 

PREMIAÇÃO A DISCENTES COM BOLSAS 

A FGV/EBAPE possui um programa de incentivo ao ensino com base na 

meritocracia. Em consonância com esta política, no 1º semestre de 2012, a 

FGV/EBAPE premiou os dez melhores estudantes do Curso da Graduação. Os alunos 

Alexandre Miranda Coelho (1º lugar) e Tobias Dávila Meira Starling (2º lugar) 

ganharam bolsas de estudos de 100%, que começarão a valer no 2º semestre de 

2012. A cerimônia de premiação foi realizada no dia 15 de agosto de 2012, no 

auditório do 12º andar do edifício sede da FGV no Rio, e contou com a presença de 

diretores, coordenadores, professores e alunos das Escolas da FGV EBAPE, 

DIREITO RIO, EPGE e CPDOC.  

 

Figura 10 - Premiação dos alunos da Graduação no 1º semestre de 2012 

 
Fonte: Site FGV, 2012 

 

PREMIAÇÕES A DISCENTES COM PATROCÍNIO EM EVENTOS  
 Tanto para a pós-graduação e para a graduação, o incentivo aos alunos é 

igualmente forte na participação de congressos e eventos acadêmicos no país e 

internacionais. Exemplificando esta política da Escola, citamos o aluno do 8º período 

da Graduação da FGV/EBAPE, João Guimarães Monteiro, que foi um dos premiados 

http://ebape.fgv.br/programas/graduacao/quadro-honra
http://ebape.fgv.br/programas/graduacao/apresentacao
http://direitorio.fgv.br/
http://epge.fgv.br/
http://cpdoc.fgv.br/
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no Seminário Gestão Esportiva FGV/FIFA Master Alumni, evento realizado no dia 16 

de março, na sede da Academia Brasileira de Letras (ABL–RJ). A Escola patrocinou a 

ida do aluno ao evento por acreditar que este tipo de incentivo é fundamental para o 

progresso profissional dos estudantes.  

A FGV/EBAPE procura incentivar a participação de seus alunos em eventos 

dessa natureza, pois acredita ser fundamental estar atenta a seminários que 

procuram estabelecer um diálogo profícuo entre as novidades do mercado e o 

conhecimento da Academia.  

 

c) Políticas para internacionalização do ensino 

Mercado, Estado e sociedade estão reconhecendo, cada vez mais, o papel 

essencial que a experiência internacional possui no ensino. Partindo desta premissa, 

a FGV/EBAPE, compreendendo a internacionalização do ensino como um diferencial 

competitivo, criou, em 2002, o Setor de Relações Internacionais (RI), com o objetivo 

de promover e expandir as 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.  

 

g) Pesquisa e Publicação 

A pesquisa é entendida como princípio educativo e como cultivo de atitude 

científica para a produção de novos conhecimentos, que contribuem para a busca da 

identidade nacional e o desenvolvimento econômico, cultural e social do país. 

A pesquisa é institucionalizada na FGV/EBAPE: 

 pelas diretrizes que regem as atividades de sua Mantenedora, a Fundação 

Getúlio Vargas; 

 pela qualificação e condições exigidas para o seu corpo docente e pelos 

órgãos competentes da Escola; 

 pelo compromisso de seus professores, consubstanciado pelo regime de 

trabalho em tempo integral; 

http://ebape.fgv.br/relacoes-internacionais/fale-conosco
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 pela destinação de recursos específicos no orçamento da Escola; 

 pela disponibilidade de instalações físicas, biblioteca e equipamentos 

necessários; 

 por incentivos à publicação e disseminação do conhecimento produzido; e 

 pelo intercâmbio científico com instituições congêneres, nacionais e 

internacionais. 

 

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.  

 

Uma das peças centrais que sustentam a política de pesquisa da FGV/EBAPE 

é o seu programa de incentivo e apoio à pesquisa – PROPESQUISA – que visa 

estimular a investigação e a produção científica docente.  

O Programa de Apoio à Pesquisa e Produção Acadêmica Docente – 

PROPESQUISA - foi criado em 2000 com o objetivo de fomentar e premiar a 

produção científica na Escola. O programa foi pioneiro no Brasil, com sua concepção 

e operacionalização inovadoras. Desde então, o programa vem gerando impacto 

positivo significativo na produção cientifica dos professores da FGV/EBAPE.   

Ao longo dos anos, o PROPESQUISA vem obtendo cada vez mais 

credibilidade junto à comunidade acadêmica, em função de seus critérios e processos 

rigorosos de avaliação das publicações de professores e concessão de apoio à 

pesquisa. A avaliação das propostas de pesquisa para financiamento é realizada por 

comitê avaliador externo a FGV/EBAPE, formado por professores de reconhecido 

mérito acadêmico. Os projetos aprovados recebem incentivo financeiro. O 
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PROPESQUISA objetiva gerar aumento quantitativo e qualitativo das pesquisas e das 

publicações dos professores da FGV/EBAPE. Todo ano, o programa destina recursos 

para financiamento de pesquisa e incentivo aos professores por suas publicações 

acadêmicas. Além disso, busca possibilitar maior engajamento dos professores em 

atividades de pesquisa a fim de gerar novas evidências, novas abordagens e novos 

métodos que, em última instância, serão utilizados como base para o ensino mais 

atualizado, crítico e profundo.   

 

O Pró-Pesquisa também dá suporte à política de pesquisa e publicação da 

Escola, visando à propagação do conhecimento da área de Administração por meio 

de suas publicações especializadas, a saber:  

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

Qualis; e 

 Cadernos EBAPE-BR - periódico on-line sobre a Administração Pública e de 

Empresas classificado como B1 no sistema Qualis. 

  

A RAP-Revista de Administração Pública foi criada em 1967. A RAP é uma 

publicação bimestral de elevada tiragem e reconhecimento e, representa um fórum 

privilegiado para o debate dos temas que estão no centro das atenções dos 

profissionais da administração. A Revista destina-se a publicação de trabalhos 

científicos originais nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas, Administração e 

Administração Pública.  

O periódico online Cadernos EBAPE BR representa uma nova etapa na vida 

dos antigos Cadernos EBAPE, que mudaram de nome, formato e objetivo, 

transformando-se em um periódico acadêmico dedicado prioritariamente a discussão 

de temas de ponta para a construção do conhecimento na área de Administração. Os 

Cadernos EBAPE.BR visam a disseminação de ensaios, a troca de informações e o 

debate de ideias.  

Além disso, em 2012, a RAP reestruturou e executou um novo sistema de 

Governança editorial de acordo com as melhores práticas internacionais de editoras 

científicas. Acrescenta-se a transição do periódico RIEL (Revista Íbero-Americana de 

Estudos Legislativos) da UFMG para EBAPE. 

É preciso também citar as publicações Revista Acadêmica Observatório de 

Inovação do Turismo e a Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão 

http://app.ebape.fgv.br/revistaoit/
http://app.ebape.fgv.br/revistaoit/
http://www.indeg.org/indeg/publicacoes/revista/
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A Revista Acadêmica Observatório de Inovação do Turismo é uma iniciativa do 

Núcleo de Turismo da FGV/EBAPE, em parceria com o Instituto Brasileiro de Turismo 

(Embratur), criada com o propósito de servir ao debate de temas relacionados à 

gestão pública e privada do turismo, orientados para o equilíbrio entre as abordagens 

teórica e prática. A Revista, editada trimestralmente, está dividida em três seções: 

artigos, estudos de caso e ensaios teóricos; resenhas de livros e entrevistas. O 

público-alvo é constituído por professores, pesquisadores, estudantes, profissionais e 

pessoas interessadas na literatura do turismo. A missão da revista é estimular a 

produção e disseminação de conhecimentos sobre turismo que possam contribuir 

para atividades acadêmicas e ações em organizações públicas e privadas.  

A Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão é uma edição conjunta do 

INDEG/ISCTE e da Fundação Getúlio Vargas desde 2002, com distribuição 

simultânea em Portugal e no Brasil. Tem periodicidade trimestral e assegura uma 

abordagem científica e também de divulgação das diferentes áreas de Gestão. 

 
Para demonstrar a vocação da Escola para a pesquisa, seguem quadros com a 

participação dos docentes da FGV/EBAPE em congressos científicos, trabalhos 

apresentados e publicações no ano de 2012.  Não obstante, apresenta-se também a 

participação discente em eventos desta natureza, no mesmo período, o que reforça o 

entendimento do pleno estímulo e compromisso da Escola com a produção de 

conhecimento. 

 
Figura 11 - Trabalhos Docentes Aprovados  

 
                  Fonte: Dados Internos da Escola, 2012 
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Figura 12 - Trabalhos Discentes Aprovados 

 
    Fonte: Dados Internos da Escola, 2012 
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h) Relações e Parcerias com a Comunidade, Instituições e Empresas 

A FGV/EBAPE mantém convênios e parceiras com diversas instituições, com o 

objetivo de promover o intercâmbio de experiência nas áreas científica, técnica e 

cultural, bem como, nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e de formação de 

pessoal.  

A Escola é membro fundador da Associação Nacional de Pós-Graduação em 

Administração (ANPAD). É também afiliada às seguintes instituições: Internacional 

Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA), International 

Management Development Network (INTERMAN) e Consejo Latinoamericano de 

Escuelas de Administración (CLADEA). 

Faz-se oportuno ainda destacar que a FGV/EBAPE, seguindo a linha de 

incentivo à pesquisa e à disseminação do conhecimento, disponibiliza à comunidade 

acadêmica suas publicações por meio da Editora e Livraria da Mantenedora. 
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4.3 DIMENSÃO III – A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, 

CONSIDERADA ESPECIALMENTE NO QUE CONCERNE A SUA 

CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO À INCLUSÃO SOCIAL, AO 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, À DEFESA DO MEIO 

AMBIENTE, DA MEMÓRIA CULTURAL, DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO 

PATRIMÔNIO CULTURAL. 

4.3.1. Pontos Fortes  

A Escola preocupa-se muito com ações que demonstrem seu 

comprometimento com responsabilidade social. Neste sentido, a seguir, são listadas 

atividades da EBAPE que denotam tal compromisso.  

 
a) Projeto Caritas 

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

Administração Pública (EBAPE), da Fundação Getúlio Vargas (FGV) desde 1990, 

reconhecendo sua responsabilidade e compromisso com a sociedade, desenvolve 

atividades de extensão universitária, em parceria com a Cáritas Arquidiocesana do 

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

e de “Formação Política e Cidadania - os Conselhos Municipais como Referência”. 

Estes cursos promovem a interação entre professor, alunos de graduação e pós-

graduação da EBAPE/FGV com representantes de diferentes comunidades da Região 

Metropolitana do RJ.  

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 – por meio do Edital 14/2010 – Apoio às Instituições de 

Ensino e Pesquisa sediadas no Estado do Rio de Janeiro. Destaca-se que a 

manutenção dos equipamentos e materiais do laboratório, bem como a condução das 

atividades é realizada com apoio da FGV/EBAPE.  

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

laboratório também tem possibilitado a inclusão digital de moradores de diversas 

comunidades, por meio da oferta de curso de informática, semestralmente, 

desenvolvido pelos alunos de graduação da FGV/EBAPE.  
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Abaixo, descrevemos os cursos com enfoque em Gestão Social desenvolvidos 

semestralmente pelo PEGS em parceria com a Cáritas Arquidiocesana do RJ. 

 

Gestão de Projetos Comunitários 

O curso “Gestão de Projetos Comunitários” é divido em três módulos 

(Elaboração, Administração e Avaliação de Projetos Comunitários), sendo que a cada 

ano um módulo é ministrado. O curso visa capacitar a comunidade para gerir seus 

próprios projetos de forma participativa, não objetivando o acompanhamento 

individualizado da execução, dado que as condições materiais e a inviabilidade de 

manutenção de uma estrutura adequada de acompanhamento.  

 
Formação Política e Cidadania: os Conselhos Municipais como Referência 

O curso “Formação Política e Cidadania: os Conselhos Municipais como 

Referência” teve início em 2010 e tem como principal objetivo mobilizar e qualificar 

representantes de diferentes comunidades, em especial, representantes de 

movimentos sociais, agentes de pastorais e de comunidades em geral, para atuar em 

conselhos municipais de políticas públicas. Ao total, mais de 50 representantes de 

comunidades já concluíram o curso.  

Em 2012, a abertura do curso no Laboratório de Transferência de Tecnologias 

em Gestão Social na Cáritas-RJ contou com a participação do representante da 

Controladoria-Geral da União (CGU) da Presidência da República, Marcelo Ambrózio, 

na realização da palestra sobre “Transparência e Controle Social”.  

Ressalta-se que o material didático elaborado especialmente para este curso 

recebeu o apoio da FAPERJ – Edital nº 08/2012 Programa de Apoio à Produção de 

Material Didático para Atividades de Ensino e/ou Pesquisa – para publicação em 

forma de livro na Coleção FGV Prática. 
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Figura 13 - Palestra de abertura “Transparência e Controle Social” realizada pela 
CGU- Regional/RJ no Laboratório de Transferência de Tecnologias em Gestão Social 

 
                              Fonte: PEGS, 2012 

 
Figura 14 - Palestra de Abertura Curso “Formação Política e Cidadania: os Conselhos 

Municipais como Referência” na UFF- Campus Volta Redonda. 

 
                     Fonte: PEGS, 2012 

 

Centrada em seu combate à exclusão social, preservação ambiental, 

degradação dos direitos humanos e priorizando sempre a construção da solidariedade 

e cidadania.  A Cáritas desenvolve ações de forma organizada, planejada, e 

monitoradas pelos seus programas de ação. Alguns dos projetos coordenados pela 

Cáritas em 2012: Atuação em Emergências e Calamidades, Desembaraço 

Alfandegário, Animação Obras Sociais, Refugiados, Gestão Social das Políticas 

Públicas, Reciclagem, Lideranças Comunitárias, Alimentação Beneficiada, Apoio 

Pastoral da Terceira Idade, Assessoria de Elaboração de Projetos. Ratificando sua 

missão humanista através de gestos concretos e atividades de solidariedade. 

Para o ano de 2013, foi elaborado cronograma para oferta de cursos e oficinas 

abertos a população, são estes: Curso de Lideranças Comunitárias para a Formação 

de Agentes Sociais Voluntários Cuidadores de Idosos; Curso Gestão Comunitária 
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com Ênfase em Sustentabilidade – Elaboração de Projetos; Oficinas de Massagem 

Terapêutica, Técnicas de Auriculoterapia, Artesanato com Materiais Recicláveis e 

Plantas Medicinais/Remédios Caseiros.  

 

b) Política de Inclusão Educacional para Portadores de Necessidades 

Especiais (PNEs)  

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

filosofia de inclusão e manutenção da igualdade de acesso de todos os cidadãos 

brasileiros à educação, particularmente àqueles portadores de necessidades 

especiais. A Escola encontra-se preparada para atender a este público específico, 

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

prestação de serviços e meios de comunicação e informação aos alunos.  Assim, e 

tendo em vista a orientação da Portaria MEC nº 3.284/2004, do Decreto nº 5.296/2004 

e ao Decreto nº 5.622/2005, a FGV/EBAPE cria condições e oportunidades para 

conjugar esforços que permitam a participação integral dos portadores de 

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

professores e funcionários.  

Com esse objetivo, a estrutura curricular dos cursos de programas da 

FGV/EBAPE contempla inovações que permitem a inclusão social de setores que 

exigem, por direito, o respeito as suas demandas sociais e especiais, nos mesmos 

moldes igualitários para seus alunos em geral. Desta forma, a FGV/EBAPE preocupa-

se em propiciar um sistema de ensino e serviços pedagógicos que permitam 

acomodar diferentes estilos e ritmos de aprendizagem, assegurando, ao mesmo 

tempo, igualdade na excelência e qualidade da educação a todos, seja por meio de 

metodologias de ensino apropriadas, arranjos organizacionais, ou uso de recursos 

diversificados e parcerias com as organizações especializadas. 

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

os alunos com necessidades especiais: 

- Aos alunos portadores de deficiência física – as instalações físicas adequadas 

à livre circulação dos estudantes com necessidades especiais de locomoção 

nos espaços de uso coletivo (tal como a eliminação de barreiras 

arquitetônicas); instalação de elevadores e rampas, facilitando a circulação de 

cadeiras de rodas; adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente 
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para permitir o acesso de cadeira de rodas; barras de apoio nas paredes dos 

banheiros e lavabos, e bebedouros; 

- Aos alunos portadores de deficiência visual - a instituição disponibiliza, 

quando necessário e mediante solicitação do aluno interessado, sala de apoio 

contendo: máquina de datilografia Braille; impressora Braille acoplada a 

computador; sistema de síntese de voz; gravador e fotocopiadora que amplia 

textos; software de ampliação de tela; equipamento para ampliação de textos 

para atendimento a aluno com visão subnormal; lupas, réguas de leitura; 

scanner acoplado a computador, acervo bibliográfico em fitas de áudio e 

acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em Braille; e 

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

caso seja solicitado, desde o acesso até a conclusão do curso, intérpretes de 

língua de sinais, especialmente quando da realização de provas ou sua 

revisão, complementando a avaliação em texto escrito ou quando este não 

tenha expressado o real conhecimento do aluno; flexibilidade na correção das 

provas escritas, valorizando o conteúdo semântico; aprendizado da língua 

portuguesa, principalmente na modalidade escrita, (para o uso de vocabulário 

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 
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empregos permanentes, com adequadas condições de atuação para os 

portadores de necessidades especiais. 

Não obstante, acompanhando a política educacional institucional da Escola 

para os PNEs, os cursos de educação à distância (EAD) atrelados a FGV/EBAPE são 

dotados, nos polos presenciais, de instalações propícias para o atendimento de 

portadores de necessidades especiais.  

 

c) Time Sife  

SIFE é uma organização sem fins lucrativos, existente em trinta e nove países,  

cuja missão é estimular jovens universitários a desenvolver projetos baseados em 

negócios de modo a aprimorar suas habilidades como líderes. Aplicando os 

conhecimentos adquiridos em sala de aula para melhorar a qualidade e o padrão de 

vida de comunidades ao seu redor. Além disso, tem o objetivo de aproximar os jovens 

talentos universitários  das organizações/empresas que os apoiam como, por 

exemplo, KPMG, Wal-Mart, Unilever, Cargill, promovendo ainda oportunidades de 

carreira e de relacionamento.  

No Brasil, a SIFE está presente em quinze universidades e é uma subsidiária 

da SIFE Worldwide. Apesar de haver trinta e nove países com SIFE no mundo, 

somente quatro deles possuem este importante status: Estados Unidos, México, 

China e Brasil. Isso significa, na prática, mais apoio e mais recursos para o 

desenvolvimento do programa no Brasil.  

O Time SIFE FGV foi formado em 19 de setembro de 2011, inicialmente com 

dezessete membros (alunos dos cursos de Administração, Ciências Sociais, Direito e 

Economia) e tem como missão idealizar e concretizar projetos de grande impacto na 

comunidade, tendo sempre como base o tripé: sustentabilidade econômica, ambiental 

e social.  É importante destacar que, ao ter um Time SIFE, a FGV passa a  estar 

inserida numa organização internacional, que inclui diversas universidades 

ranqueadas globalmente e mais de quatrocentas organizações parceiras.  

Destacamos, a seguir, as ações do Time Sife FGV em 2012:  

 Encontro de Lideranças da Unilever e da SIFE Team Training Conference  

 Bazar Beneficente  

 Curso “Analisando Meu Negócio” 

 Campeonato Nacional SIFE Brasil 

http://www.youtube.com/watch?v=jkySnHIB7k4%20
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Figura 15 - Time SIFE FGV 

 
      Fonte: Site da FGV 

 

d) BNI - Banco de Negócios Inclusivos  

Figura 16 - Banco BNI 

 
Fonte: Site bni.org.br 

 
 O Banco de Negócios Inclusivos é um programa de Micro finanças, constituído 

a partir da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Fundação Getúlio 

Vargas (ITCP-FGV), que tem por objetivos o fortalecimento de sistemas produtivos 

populares e a geração de renda. Surgiu pela iniciativa de estudantes da própria 

Fundação Getúlio Vargas, membros da Incubadora. Um sistema bancário baseado na 

participação, responsabilidade, confiança, inovação e transformação social, o Banco 

de Negócios Inclusivos transforma as comunidades de baixa renda. 

O BNI é que um modelo de gestão que tem como objetivo ser autossuficiente, 

que oriente e seja inclusivo. Sua gestão ocorre em nuvem, um ”cloud banking”.   

Desenvolveram-se duas redes que se integram: bancos juniores, que operacionalizam 

o crédito de dentro das universidades, trazendo soluções de gestão acadêmicas para 

uma dimensão prática, prestando assistência financeira aos clientes e envolvendo os 

estudantes; e bancos comunitários, que se inserem no seio das comunidades 
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carentes, dando maior capilaridade ao projeto, desenvolvendo as localidades por 

meio de microcrédito e de moeda social e apoderando a comunidade do crédito. 

Uma das principais características do projeto é focar na autonomia, seja dos 

envolvidos, seja dos bancos. O BNI não possui uma hierarquia interna; atuando 

democraticamente, os lócus decisórios são as próprias assembleias e reuniões 

departamentais, que, pelo consenso do coletivo, deliberam. O ambiente visa estimular 

a inovação e a comunicação transparente entre todos os envolvidos. Da mesma 

forma, a estrutura da rede, permite que os próprios bancos juniores e comunitários 

tenham autonomia para ajustar suas análises de crédito, as formas de cobrança e a 

estipulação das taxas cobradas de maneira que adeque melhor às comunidades e ao 

entorno social, cabendo ao BNI apenas ditar parâmetros de operação e estimular 

positivamente pelos resultados. 

Os estudantes da FGV que trabalham no BNI têm como princípio aplicar os 

conhecimentos adquiridos em seus respectivos cursos e aplicá-los no banco, com a 

criação de novas tecnologias e formas inovadoras de fazer microcrédito produtivo. 

 

     e) Diretório Acadêmico 

O Diretório Acadêmico do Curso de Graduação em Administração da 

FGV/EBAPE promoveu vários eventos de interesse da comunidade acadêmica e da 

comunidade em geral. Citamos abaixo: 

 

 Campanha de Doação de Sangue 

O Projeto Hemorio, dia de doação de sangue promovido pelo Diretório 

Acadêmico de Administração (DAA) da FGV/EBAPE, em parceria com o 

Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio), 

mobilizou dezenas de professores, funcionários e alunos da Fundação Getúlio 

Vargas – FGV.  

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hemorio.rj.gov.br/
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                    Figura 17 - Projeto de Doação de Sangue DAA 

 
                                        Fonte: Site da FGV 

 COPA FGV  

Campeonato promovido pelo Diretório Acadêmico, com apoio da Escola. 

A iniciativa visa à integração entre alunos das diversas Escolas que compõem 

a FGV e ainda com professores e funcionários. A COPA FGV foi realizada em 

21 e 27 de outubro e em 04 de novembro de 2012, no Colégio Batista, na 

Tijuca.  

                     Figura 18 - Copa FGV 

 
 Fonte: Site FGV, 2012 
 

   e) Meio Ambiente (Participação da Escola no Evento Rio + 20) 

Sempre preocupada com a responsabilidade social e ambiental, a Escola teve 

forte participação nas discussões promovidas pelo evento Rio + 20. A seguir, citamos 

alguns dos eventos promovidos.  
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 Seminário desafios da gestão ambiental nas grandes metrópoles brasileiras 

 

 Painel “Direito e Sustentabilidade: o papel das empresas e das instituições 

financeiras” 

 

 3º Encontro Pensando o Desenvolvimento do Brasil – Desenvolvimento 

Sustentável e a agenda da Rio + 20 

 

 
Figura 19 - 3º Encontro Pensando o Desenvolvimento do Brasil 

 
   Fonte: Site da FGV 

Da esquerda para a direita: Prof. Antônio Freitas, Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, 

Prof. Carlos Ivan Simonsen Leal, a Secretária de educação do município do Rio de Janeiro 

Claudia Costin e Prof. Flavio Vasconcelos. 

 

 

 Seminário “Rio + 20 e Administração Pública: o Papel das Instituições Públicas 

na Criação de um Futuro Sustentável" 

 

 Painel “Consumo Sustentável: Perspectivas e Propostas das Organizações 

Públicas e Privadas” 
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Figura 20 - Painel “Consumo Sustentável: Perspectivas e Propostas das 
Organizações Públicas e Privadas” 

 
Da esquerda para a direita, Prof. João Felipe Sauerbronn (Direito-Rio), 

Prof.ª Denise Barros (FGV/EBAPE) e Prof. Eduardo Ayrosa (FGV/EBAPE) 
    Fonte: Site da FGV, 2012 

 

 Apresentação da Diretoria de Integração Acadêmica da FGV na Rio + 20 

 Chamadas de artigos com foco na Rio+20 da Cadernos EBAPE.BR  

 
Figura 21 - Apresentação do Prof. Antônio Freitas no Evento Rio + 20 

 
Fonte: Site da FGV, 2012 

 

 

              f) Programa Leres & Saberes 

Das ações desenvolvidas em âmbito social, destacamos o Programa Leres e 

Saberes que substituiu o Programa EDUCAFRO (Organização Não-Governamental 

dedicada para Educação e Cidadania de Afro-brasileiros e Carentes) de 2007. Ligado 

diretamente à Presidência da FGV. Este programa, que abrange os cursos de 

graduação da Instituição, inclusive o da Escola de Administração, possui um professor 
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coordenador e uma assistente acadêmica, sendo acompanhado pelo gerente de 

Recursos Humanos. 

Trata-se da preparação de jovens carentes para ingresso na universidade 

através de um curso de Português e Matemática ministrado gratuitamente aos 

sábados. Inicialmente, o curso consistia em aprimoramento do conteúdo acadêmico 

através de discussões de listas de exercícios e textos. A evolução das práticas levou 

à constatação da necessidade de abordar duas frentes: a entrada do aluno na 

faculdade/universidade e a sua permanência lá.  

A abordagem do ingresso na faculdade/universidade é realizada por meio do 

aprofundamento dos conhecimentos que os alunos trazem das escolas e dos cursos 

preparatórios (muitos deles são recrutados em pré-vestibulares comunitários), com o 

uso de listas de exercícios e textos. Já quanto à permanência do aluno na 

faculdade/universidade, visto que são de origem humilde, a abordagem se dá por uma 

imersão cultural. Em função de a comunidade universitária possuir padrão cultural 

específico, envolvimento com a cultura formal, exigência de leitura e expressão 

através de diversas modalidades de linguagem que é, na maioria das vezes, 

desconhecida pelos jovens de comunidades carentes, pressupõem-se a necessidade 

de preparar o aluno para tal realidade. Com isso, objetiva-se diminuir as barreiras à 

sua interação e bom desempenho no âmbito do curso universitário. Daí a imersão 

cultural, tendo a Matemática e o Português como propiciadores. A partir desse 

incremento, o curso EDUCAFRO passou a chamar-se Leres e Saberes: um mergulho 

cultural através da Matemática e do Português. Assim, Leres e Saberes visa 

minimizar as deficiências do currículo oculto e instrumentalizar o aluno por meio do 

aumento do capital cultural. 

O projeto Leres e Saberes se desenvolve aos sábados das 8h às 12h com 

aulas de Matemática, e das 14h às 18h, com aulas de Português. O calendário 

proposto de atividades consta de 33 encontros. 

 

 g) Cursos Gratuitos FGV Online 

Fundação Getúlio Vargas é a primeira instituição brasileira a ser membro do 

OCWC (Open Course Ware Consortium), o consórcio de instituições de ensino de 

diversos países que oferecem conteúdos e materiais didáticos de graça pela internet. 

Membro desde julho de 2008, o FGV Online venceu, em 2011, a primeira edição do 

OCW People´s Choice Awards, premiação das melhores iniciativas dentro do 
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Consórcio, na categoria de programas mais inovadores e de vanguarda. 

Para ter acesso ao que o FGV Online oferece nesse Consórcio, há as opções abaixo:  

 Cursos na área de Finanças Pessoais – patrocinado por ICATU Seguros 

 Cursos na área de Sustentabilidade – patrocinado por Wallmart Brasil 

 Cursos de Inovação, Venture Capital e Empreendedorismo – patrocinado por 

ABD 

Entre os outros cursos: nas diversas áreas de conhecimento, na área de Direito,  

na área de Metodologia, para professores do Ensino Médio,  novas regras 

ortográficas da Língua Portuguesa. 

 

h) Programa de Bolsas para Alunos Carentes 

A Escola oferece bolsas a seus alunos, tanto no curso de graduação, como nos 

cursos de pós-graduação.  
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4.4 DIMENSÃO IV – A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE  

4.4.1. Pontos Fortes 

a) Estratégias e Meios para Comunicação 

A FGV/EBAPE organiza e controla estratégias e meios para a comunicação 

interna e externa, com o objetivo principal de fomentar a divulgação das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão; a transparência administrativa; o intercâmbio com a 

comunidade externa e o entrosamento dos docentes, discentes e corpo técnico-

administrativo.  

As estratégias e meios utilizados para comunicação e divulgação têm por 

objetivos promover o fortalecimento da imagem institucional interna e externa; 

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.  

Atualmente, são utilizados os seguintes mecanismos para comunicação interna 

e externa: 

 Site da Escola (público interno e externo); 

 Folhetos, cartazes, faixas, convites, murais (público interno); 

 Jornal de circulação interna (público interno); 

 Reuniões periódicas com representantes do corpo docente, discente e técnico-

administrativo (público interno); 

 Reuniões periódicas com representantes da comunidade local (público externo);  

 Meios de comunicação de massa – jornais, revistas, televisão, rádio e sites 

(público interno e externo);  

 Redes Sociais como Facebook e Twitter. 

 

De julho a dezembro de 2012, foram desenvolvidas e enviadas pela FGV, 

campanhas de e-mail-marketing, conforme ilustrações a seguir:  
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    Figura 22 - Campanhas de e-mail marketing – Quantidade de e-mails 

 
   Fonte: SCM/FGV, 2013 

 

 

              Figura 23 - Campanhas de e-mail marketing – Crescimento 

 
   Fonte: SCM/FGV, 2013 
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                      Figura 24 - Campanhas de e-mail marketing – Avanço 

 
   Fonte: SCM/FGV, 2013 
 

 

 

            Figura 25 - Campanhas de e-mail marketing – Campanhas 

 
     Fonte: SCM/FGV, 2013 



   

CPA 2012 
 

56 

 

             Figura 26 - Campanhas de e-mail marketing – Crescimento 

 
   Fonte: SCM/FGV, 2013 
 
 

            Figura 27 - Campanhas de e-mail marketing – Geolocalização 

 
   Fonte: SCM/FGV, 2013 
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E em períodos que antecedem os processos seletivos para os cursos da 

FGV/EBAPE, é feita divulgação específica para esta finalidade, via os meios de 

comunicação e Internet. 

A FGV/EBAPE, também, divulga os trabalhos e pesquisas desenvolvidas pelo 

corpo docente, apresentados em seminários e congressos, publicação em  revistas 

especializadas da área de administração, e palestras abertas ao público em geral. 

Cursos que são ministrados em diferentes regiões brasileiras, desta forma  

disseminando o conhecimento e contribuindo para o desenvolvimento do país, através 

da formação do corpo gerencial e diretor de diversas organizações brasileiras. 

Em 2012, a FGFV/EBAPE teve dezoito eventos realizados e apoiados pela 

Superintendência de Comunicação e Marketing da FGV (SCM), responsável pela 

comunicação e marketing de forma corporativa.  

 
Ademais, a FGV/EBAPE possui uma Assessoria de Marketing própria, que 

define a estratégia de comunicação e marketing da instituição de ensino, em acordo 

com as orientações da Direção da Escola. 

 

Ainda, em relação às estratégias de comunicação e divulgação da Escola, é 

preciso destacar que em 2012:  

 O novo site da FGV que foi disponibilizado em 24 de agosto. Mais moderno e 

mais prático de navegar, a sua proposta é que os usuários consigam acessar 

as informações desejadas em menos tempo, possibilitando uma navegação 

mais eficiente. O novo modelo permite uma distinção mais clara dos campos 

de atuação da Fundação – educação, pesquisa e assessoria técnica - e das 

Escolas, categorizadas por área e por cidade. O site facilita a procura de 

assuntos específicos, além de possibilitar um olhar mais amplo sobre a 

instituição;  

 Redes Sociais Twitter e Facebook, amplamente utilizados. 
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Figura 28 - Infográfico Redes Sociais

 
                                Fonte: Site da FGV, 2012 

Observa-se que no primeiro semestre de 2012 os dados dos acessos por meio 

das redes sociais, eram bem diferentes do restante do ano. A partir de junho o 

monitoramento dos acessos passou por reestruturação e redefinição de perfil,  

justificando o forte crescimento dos acessos ao  Facebook e ao Twitter a partir de 

julho de 2012. Além disso, é oportuno informar que o aumento de visitas, a partir de 

agosto até o final de outubro, deve-se ao lançamento da campanha de processo 

seletivo do Mestrado Executivo em Gestão Empresarial (MEX) e do Mestrado 

Profissional em Administração Publica (MAP), conforme demonstra o quadro acima. 

 O lançamento do novo vídeo institucional da Escola, disponível na página da 

FGV TV no YouTube;  

 Acessos no Google Plus. A Superintendência de Comunicação e Marketing 

(SCM) acaba de lançar um infográfico sobre o alcance da FGV no Google Plus: 

100 mil pessoas seguem a página da Fundação dentro da rede.  

O infográfico mostra um comparativo com as IES Estrangeiras, colocando a 

FGV à frente de Stanford, MIT e Harvard, por exemplo, e superando em mais 

de duas vezes o número total de 14 grandes universidades do exterior. Além 

http://www.youtube.com/fgvtv
http://www.youtube.com/?gl=BR&hl=pt
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disso, é possível saber o tipo de informação que a FGV mais compartilha em 

sua página do Google+; 

Figura 29 - Infográfico FGV no Google + 

 
                                           Fonte: Site da FGV, 2012 

 

 Lançamento do Portal Interno da Escola (Intranet) para disponibilização de 

materiais de trabalho dos funcionários, garantindo acesso aos documentos 

gerados na Escola;  

 O canal de Ouvidoria Acadêmica.  

Sobre a Ouvidoria, através dela é possível reclamar, enviar sugestões e 

esclarecer dúvida sobre os serviços prestados. A Ouvidoria Acadêmica disponibiliza 

no endereço http://portal.fgv.br/ouvidoria formulário para tanto.  

No ano de 2012, o Relatório Consolidado da Ouvidoria Acadêmica, informou 

que: 

 Foram recebidas 1877 consultas;  

 Do total, 1197 (64%) referiram-se a Conveniadas da FGV;  

 Do total, 181 (10%) referiam-se a FGV Online;  

 Do total, 147 (8%) referiam-se a FGV MGM/SP; e 

 As consultas sobre as Escolas do Rio e São Paulo foram numericamente 

desprezíveis.  

http://portal.fgv.br/ouvidoria
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A seguir, o quadro e o gráfico exibem tais informações.  

 

Figura 30 - Quantidade de Consultas por Unidade da FGV 

Unidades   

Biblioteca RJ 1 

Biblioteca SP 1 

CACR 1 

Certificação IDE 6 

Controladoria FGV  1 

DIA 6 

DINT 5 

Direito GV 10 

Direito Rio 8 

DREH 2 

EAESP 10 

EBAPE 6 

Editora FGV 1 

EESP 5 

FGV Conveniadas 1197 

FGV In Company 88 

FGV MGM Brasília 21 

FGV MGM RJ 110 

FGV MGM SP 147 

FGV On Line 181 

FGV Projetos 45 

IBRE 4 

Presidência 1 

Programas Internacionais IDE 1 

SCM 4 

Sem informação de unidade 1 

SRA 14 

Total:  1877 

                       Fonte: Ouvidoria Acadêmica da FGV, 2012. 
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Figura 31 - Consultas à Ouvidoria Acadêmica 

 
       Fonte: Ouvidoria Acadêmica da FGV, 2012. 

 

A FGV/EBAPE também abre suas portas à visitação de colégios do ensino 

médio. O Programa “Dia FGV” visa mostrar aos alunos do terceiro ano do ensino 

médio, das principais escolas do Rio de Janeiro, a importância da escolha na hora de 

prestar o vestibular para uma instituição respeitada no mercado e que investe 

profissional. 

O objetivo é apresentar o vestibular da FGV, os cursos de graduação 

oferecidos pela instituição e esclarecer dúvidas sobre as carreiras, com foco na 

importância da escolha de uma instituição comprometida com o ensino e com a 

formação dos estudantes do país. 

No primeiro semestre de 2012, foram recebidas 588 (quinhentos e oitenta e 

oito) inscrições de alunos do ensino médio para estes eventos, dos quais estiveram 
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presentes 329 (trezentos e vinte e nove) alunos e, contabilizou 312(trezentos e doze) 

respondentes à pesquisa de avaliação do referido evento.  

No segundo semestre de 2012, para este programa, a FGV, recebeu inscrição 

de 703 (setecentos e três) alunos de diferentes escolas do ensino médio. Dos quais 

estiveram presentes 493(quatrocentos e noventa e três) e, contou com 

442(quatrocentos e quarenta e dois) respondentes à pesquisa de avaliação sobre os 

eventos promovidos pela Superintendência de Comunicação e Marketing (SCM).  

Os itens, a seguir, apresentam alguns indicadores observados no questionário 

de avaliação sobre os eventos ocorridos no 1º e no 2º s semestre de 2012.A seguir, 

alguns dados da pesquisa de percepção do evento: “Dia FGV 2012”.   

 
Figura 32 - Participação por série 

 
                   Fonte: SCM/FGV, 2012 

 
 

Percebe-se maior interesse de participação dos alunos da 2ª e 3ª séries do ensino 

médio das principais escolas do Rio de Janeiro. 
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Figura 33 - Curso de interesse de graduação 

 
                  Fonte: SCM/FGV, 2012 

 

Dos cursos apresentados, ofertados pela FGV, verifica-se um maior grau de 

interesse pelo Curso de Administração tanto no primeiro quanto no segundo semestre 

de 2012. Os demais cursos obtiveram pouca oscilação. 

 

Figura 34 - Palestra Institucional – Informação apresentada 

 
                   Fonte: SCM/FGV,  2012 

 
 
Observa-se 38% (trinta e oito por cento) dos alunos do ensino médio no 

primeiro semestre e 46% (quarenta e seis por cento) dos alunos do ensino médio no 

segundo semestre, que participaram do evento “Dia FGV 2012”,  consideraram a 

palestra institucional, na abertura dos eventos,  como ótima.  

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1º Semestre 2º Semestre

23% 

28% 

11% 11% 

29% 

22% 

32% 32% 

4% 

7% 

Administração

Ciências
Sociais/História
Economia

Direito

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1º Semestre 2º Semestre

0% 0% 

4% 
1% 

23% 

19% 

38% 

34% 35% 

46% 

Ruim

Fraca

Boa

Muito Bom

Ótima



   

CPA 2012 
 

64 

Figura 35 - Aula – Palestra – Informação apresentada 

 
Fonte: SCM/FGV, 2012 

 

A aula-palestra consagrou-se como ótima por 55% (cinquenta e cinco por 

cento) dos alunos respondentes, considerando as informações relevantes para a 

identificação e escolha de sua área de formação. 

Figura 36 - Classificação do evento – organização 

 
                  Fonte: SCM/FGV, 2012 

 
Mais uma vez a FGV demonstrou êxito na execução e organização de seu 

evento obtendo 62% (sessenta e dois por cento) de reconhecimento dos alunos 

presentes. 
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Figura 37 - Escolha da instituição de ensino 

 
                      Fonte: SCM/FGV, 2012 

 

Observa-se que 66% (sessenta e seis por cento) dos alunos respondentes 

avaliaram que as palestras contribuíram na escolha da Instituição. Dessa forma, 

reconhecendo a relevância de uma Instituição de ensino superior que prima pela 

excelência acadêmica. 

 

Figura 38 - Curso de Administração 

 
                    Fonte: SCM/FGV, 2012 
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As palestras do curso de Administração foram consideradas ótimas por 65% 

(sessenta e cinco por cento) dos alunos de escolas do ensino médio no segundo 

semestre, no que se refere a esclarecimentos e orientações em relação à carreira.  

 

 Ainda no tocante ao ensino médio, a Fundação Getúlio Vargas desenvolve o 

programa “FGV Ensino Médio”. Este programa, recentemente, lançou o “FGV Ensino 

Médio Digital”.  

Criado em 2003, o FGV Ensino Médio é um fórum para troca de experiências 

entre os professores que pretende aproximar o saber acadêmico ao conhecimento 

escolar. A produção de materiais didáticos e a realização de seminários são formas 

de atuação do programa, que tem o objetivo de aprimorar a qualidade do ensino em 

todo o País. A Fundação Getúlio Vargas busca promover a melhoria na formação 

educacional dos jovens e, dessa forma, contribuir para diminuir as desigualdades 

sociais. 

O objetivo do Programa FGV Ensino Médio Digital é oferecer a todos os que 

atuam no Ensino Médio material para complementar seus estudos e avaliar seus 

conhecimentos, gratuitamente.  

O Programa está voltado, principalmente, a estudantes do Ensino Médio, mas 

é, também, fonte de consulta para professores e educadores em geral. No portal, 

(http://ensinomediodigital.fgv.br/programa.aspx), o interessado poderá encontrar 

conteúdos de todas as áreas de conhecimento, divididos em blocos temáticos – 

cursos – que, por sua vez, estão subdivididos em aulas estruturadas em tópicos 

temáticos específicos.  

Os cursos dão uma visão geral de cada área de conhecimento que compõe o 

programa do Ensino Médio. Ao final de cada aula, o interessado encontrará questões 

de autoavaliação de múltipla escolha com gabarito e comentários.  

O banco de questões é constituído por questões de testes e de simulados. Os 

testes avaliam conteúdos temáticos – presentes ou não nos cursos on-line 

disponibilizados no programa – e contemplam questões inéditas e de antigos 

concursos, em níveis variados de dificuldade. Os simulados, além de questões 

inéditas, são formados por questões do Enem e estão baseados nas competências e 

habilidades definidas por área de conhecimento pela Matriz de Referências do Exame 

Nacional do Ensino Médio.  

http://ensinomediodigital.fgv.br/programa.aspx
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Além disso, o interessado pode interagir com usuários do Programa pelo “Mural 

Virtual”, formando grupos ou participando de grupos já existentes. Este é um espaço 

de interação onde os estudantes publicam seus trabalhos de Redação, dos cursos de 

Linguagens, os Códigos e suas Tecnologias, fazem comentários dos trabalhos dos 

colegas, além de poder verificar como o seu trabalho está sendo avaliado pelos 

outros usuários. O portal é constantemente alimentado com conteúdos.  

Faz-se oportuno destacar, o lançamento em novembro de 2012, do projeto-

piloto Jogos Empresariais Estudantis (JEMPES), torneio interescolar anual para 

escolas de nível médio que simula jogos de negócios no ambiente acadêmico. Trata-

se de um projeto idealizado e organizado pela EBAPE. Inicialmente realizado para os 

alunos do ensino médio da Escola Bennett (Instituto Metodista Bennett), e da Escola 

CEFET/RJ (Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca). 

O objetivo desse jogo foi familiarizar os alunos do segundo grau com a carreira 

de administrador e apresentar para eles a infraestrutura da EBAPE/FGV. A 

participação das instituições, tanto públicas quanto privadas, é voluntária.  

Além de premiar as equipes vencedoras em cada escola, a EBAPE oferecerá 

bolsas de estudo aos alunos que participarem da empresa vencedora do torneio. A 

grande final será na Escola, e todos os participantes, professores e alunos receberão 

um certificado.  

 

Figura 39 - Jogos Empresariais Estudantis (JEMPES) 

 
Alunos do Instituto Bennett participando do JEMPES 

               Fonte: Site FGV, 2012 

 

O JEMPES cria um mercado onde os alunos atuam em três segmentos: 

Fornecedores, Fabricantes e Varejistas. Eles manuseiam os Pinos Mágicos da Elka 

(lúdico) que são vendidos pelos Fornecedores aos Fabricantes como partes 

https://www.youtube.com/watch?v=PZ5A2G__oQU
https://www.youtube.com/watch?v=PZ5A2G__oQU
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intercambiáveis para a fabricação de produtos (joias, brinquedos etc.) que, por sua 

vez, são vendidos aos Varejistas, segundo regras do Jogo. Os professores, dois em 

cada escola, atuam como Governo e Comitê de Auditores. 

O desempenho das empresas no Jogo é avaliado pelos resultados do negócio 

de cada empresa, pelos alunos e pelos professores que atribuem uma nota em alguns 

itens de avaliação baseados nas melhores práticas de gestão. Em cada escola haverá 

um Fornecedor, um Fabricante e um Varejista vencedores e, o que tiver a melhor 

pontuação dos três, vence o JEMPES. A pontuação máxima que cada empresa pode 

atingir é 1.000 pontos. 
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4.5 DIMENSÃO V – POLÍTICAS DE PESSOAL, CARREIRAS DO CORPO 

DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

4.5.1. Pontos Fortes  

a) Políticas de Pessoal 
A FGV conta, em sua política de gestão de pessoal, com um plano de cargos e 

salários. Este plano foi implantado em 1992, com o objetivo de valorizar o trabalho 

dos que assinam contrato com instituição, dotando-a, ao mesmo tempo, de um 

indispensável instrumento de gestão de pessoas, permitindo-lhe atrair, desenvolver, 

remunerar e manter pessoas altamente qualificadas em seu quadro funcional. 

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 Getúlio Vargas – ASFGV. 

O Quadro Funcional Permanente da FGV foi estruturado em seis grupos, dos 

quais as Carreiras de Ensino, Pesquisa e Análises Econômicas, onde se encontra a 

Carreira de Magistério, enquadram-se no primeiro grupo.  

A Carreira de Magistério encontra-se estruturada pelos seguintes cargos, 

conforme o quadro abaixo: 

Figura 40 - 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, 2012 

 

Além dos professores de carreira, a FGV/EBAPE pode contar com as seguintes 

categorias docentes: 

 Professores Extra–carreira  

 Professores Conferencistas  

 Professores Visitantes  

Os professores são contratados pela mantenedora segundo o regime das leis 

trabalhistas, observados os critérios e normas estabelecidas no Regimento Interno da 

FGV/EBAPE e no Plano de Cargos e Salários da FGV. 
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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: 

 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. 

 Perfil – experiência anterior como aluno de curso a distância; experiência 

anterior como professor de curso a distância. 

Os critérios mínimos de seleção dos professores-tutores são: 

 Formação acadêmica: título desejável mestre; bons conhecimentos na área de 

formação referente à disciplina para a qual é candidato a professor-tutor; 

 Competência linguística: habilidades de comunicação escrita – correção no uso 

da língua padrão; 

 Conhecimentos das tecnologias de informação: habilidades de navegação e 

pesquisa na internet; habilidades de uso de ferramentas de comunicação, e-

mail, fóruns, chats, messengers etc.; habilidades de download e upload de 

arquivos; habilidades de uso de aplicativos básicos do Windows; e 

 Disponibilidade de horário: disponibilidade mínima de vinte horas semanais 

para dedicar-se às atividades de tutoria. 

Já para professor horista, constituem requisitos mínimos para admissão, 

ingresso e movimentação nas diferentes classes desta categoria: 

 Professor Horista 4 – certificado de curso de especialização; 

 Professor Horista 3 – título de mestre; 

 Professor Horista 2 – título de doutor; e 

 Professor Horista 1 – título de doutor, experiência de, no mínimo, seis anos no 

magistério superior e publicação de trabalhos relevantes para o 

desenvolvimento teórico da Administração.  

 

b) Políticas de Seleção e Admissão do Corpo Docente 

A admissão 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 Getúlio Vargas prevê três formas de movimentação de 

seu colaborador; a saber: a promoção, o acesso e a transferência. 
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   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 far–se–á 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.  

 

c) Políticas de Qualificação e Plano de Carreira Docente 

A política de qualificação da FGV/EBAPE busca promover a melhoria da 

qualidade das funções de ensino, pesquisa e extensão.  A Escola oferece ao seu 

corpo docente os seguintes incentivos para a sua qualificação, além daqueles 

previstos no PCS da FGV:  

 bolsas de estudos integrais ou parciais para programas de doutorado, 

mestrado, especialização ou aperfeiçoamento;  

 auxílio financeiro e operacional para participação de congressos, seminários, 

simpósios e eventos similares em sua área de atuação ou em área afim;  

 cursos de treinamento e atualização profissional, com gratuidade integral; 

 divulgação e/ou publicação de teses, dissertações, monografias ou outros 

trabalhos acadêmicos ou profissionais; infraestrutura para que imprimam ou 

editem suas produções científicas, sob o patrocínio da Escola; e 

 licença, sem perda do vencimento, para participação em programas externos 

ou internos, de pós-graduação e/ou de treinamento profissionais. 

Em 03 e 04 de novembro deste ano, inclusive, a FGV On Line promoveu, no 

Rio de Janeiro, o “8° Encontro Nacional de Tutores”. O evento anual visa à busca pelo 
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conhecimento e pela qualidade dos cursos oferecidos pelo programa. Nesta edição, 

mais de duzentos professores-tutores, de vários estados do país assistiram à palestra 

sobre mentoria, da professora da FGV/EBAPE Sylvia Vergara, e discutiram sobre as 

melhores práticas de tutoria do FGV On line. Os professores-tutores também 

apresentaram trabalhos sobre os temas Mediação, Interação e Interatividade, 

formação docente em rede, EAD e Desenvolvimento Sustentável, Educação a 

Distância ou Educação on-line. Todos os trabalhos foram avaliados pela comissão 

organizadora do evento. 

 

                 Figura 41 - Encontro de Tutores no Rio de Janeiro 

 
                                      Fonte: Site FGV, 2012 
 
 

 

A seguir, os quadros com quantitativo e titulação docente da Escola, referentes 

ao ano de 2012.  

Figura 42 - Docentes por Categoria na FGV/EBAPE 

2012 

Categoria Quantidade % 

Docente permanente 34 54 

Docente complementar 7 11 

Docente parcial 5 8 

Docente horista 16 25 

Docente visitante 1 2 

Total de professores 63  
                 Fonte: Dados Internos da Escola, 2012      Obs.: não inclusos professores-tutores 
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Figura 43 - Titulação Corpo Docente 
 

             Fonte: Dados Internos da Escola, 2012 -        Obs.: não inclusos professores-tutores 

 

d) Expansão do Corpo Docente 

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.  

 

e) Regime de Trabalho Docente  

Os professores da FGV/EBAPE estão sujeitos ao regime de trabalho definido 

pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Os professores de carreira estão 

sujeitos ao regime de tempo integral e devem prestar trinta e cinco horas semanais de 

trabalho distribuídas entre aulas presenciais ou à distância, estudos, pesquisas, 

extensão, produção científica e intelectual, planejamento e avaliação. 

Além dos professores da Carreira do Magistério, a FGV/EBAPE poderá contar 

com as seguintes categorias docentes: 

I – Professores Extra–Carreira; 

II – Professores Conferencistas; 

III – 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.  

2012 

Titulação Quantidade % 

Doutores 49 78 

Mestres 13 21 

Especialistas 1 1 

Graduados 0 0 
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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. 

 

f) Corpo Técnico-Administrativo 

O corpo técnico-administrativo da FGV/EBAPE, constituído por todos os 

colaboradores não docentes, tem a seu cargo os serviços de suporte às atividades 

finalísticas necessárias ao bom funcionamento da Escola.  

Os colaboradores não docentes são contratados pela mantenedora segundo o 

regime das leis trabalhistas, observados também os critérios e normas estabelecidos 

no Regimento Interno da FGV/EBAPE e no Plano de Cargos e Salários (PCS) da 

FGV. As regras relativas a processo seletivo, promoção e transferência já 

apresentadas aplicam-se, igualmente, a eles.  

 

g) Políticas de Qualificação para o Corpo Técnico-Administrativo 

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

de trabalho condizente com sua natureza de instituição educacional, bem como por 

oferecer oportunidade de aperfeiçoamento técnico-profissional a seus funcionários. 

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. 

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.  

Exemplificando, mencionamos que, em 01/02/2012, a Escola ofereceu um mini 

curso, com 08 hs de duração, de orientação quanto ao preenchimento de Currículo 

Lattes. Participaram da oportunidade cerca de quinze funcionários da FGV/EBAPE de 

diferentes setores e ainda quatro professores.  
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No dia 21/09/2012, outra ação de aperfeiçoamento do corpo técnico-

administrativo foi promovida pela Escola. Nesta ocasião, em parceria com o Instituto 

Latino Americano de Planejamento Educacional – ILAPE, foram oferecidas vagas 

para o curso “Legislação e Normas do Ensino Superior do Projeto Educação em Foco 

– Capacitação Profissional”, também com 08 hs de duração. Participaram do curso 

cinco funcionários da FGV/EBAPE, tendo sido a oportunidade estendida a um 

funcionário da Escola de Economia da FGV/Rio (EPGE), dois funcionários do Setor 

de Registros Acadêmicos da FGV/Rio e dois funcionários do Núcleo de Apoio 

Pedagógico dos cursos de graduação da FGV/Rio. 

 
h) Expansão do Corpo Técnico-Administrativo 

Tendo em vista as metas estabelecidas, o corpo técnico-administrativo da 

FGV/EBAPE conta com os colaboradores (funcionários) alocados na Escola.  Não se 

contemplam, assim, 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). A expansão do corpo técnico 

administrativo da FGV/EBAPE, de acordo com o seu PDI, preza pelo aprimoramento 

qualitativo e no aperfeiçoamento dos serviços prestados pela Escola a sua 

comunidade acadêmica e à sociedade em geral.  
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4.6 DIMENSÃO VI – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

4.6.1. Pontos Fortes 

a) Organização Administrativa 

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. 

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

e órgãos executivos em dois níveis hierárquicos: administração superior e 

administração básica. São órgãos da administração superior: 

I – Congregação; 

II – Diretoria; 

III – Conselho Consultivo; 

IV – Conselho Técnico–Acadêmico. 

São órgãos da administração básica: 

I – Colegiado do Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa; 

II – Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa – CFAP; 

III – Colegiado do Centro de Graduação; 

IV – Centro de Graduação – CEGRAD; 

São órgãos de apoio: Secretaria, Biblioteca,  Controladoria,  Ouvidoria,  Núcleo 

de Apoio Pedagógico ao Ensino de Graduação, Setor de Regulação e Avaliação e 

demais serviços. A Comissão Própria de Avaliação – CPA é um órgão de 

assessoramento, responsável pela condução do processo de autoavaliação 

institucional, conforme a legislação vigente.  
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O funcionamento dos órgãos deliberativos obedece às seguintes normas: 

I – as reuniões realizam–se no início e no final de cada semestre e, 

extraordinariamente, por convocação do Presidente ou por requerimento de 1/3 

(um terço) dos membros do respectivo órgão; 

II – as reuniões realizam–se em primeira convocação com a presença da 

maioria absoluta dos membros do respectivo órgão e em segunda convocação 

com qualquer número de presentes; 

III – as reuniões de caráter solene realizam–se com qualquer número; 

IV – nas votações são observadas as seguintes regras: 

a) as decisões são tomadas por maioria dos presentes; 

b) as votações são feitas por aclamação, por voto aberto ou secreto, segundo 

decisão do presidente do órgão colegiado em questão; 

c) as decisões que envolvem direitos pessoais são tomadas mediante voto 

secreto; 

d) o Presidente do colegiado participa da votação e no caso de empate terá o 

voto de qualidade; 

e) nenhum membro do colegiado pode votar em sessão em que se aprecie 

matéria de seu interesse particular, podendo dela participar a critério do 

Presidente;  

f) cada membro do respectivo colegiado terá direito a apenas 1 (um) voto. 

V – da reunião de cada órgão é lavrada ata, que é lida e aprovada ao final da 

própria reunião ou início da reunião subsequente; 

VI – as reuniões que não se realizarem em datas pré–fixadas no calendário 

aprovado pelo colegiado, serão convocadas com antecedência mínima de 72 

(setenta e duas) horas, salvo em caso de urgência, constando da convocação 

a pauta dos assuntos. 

É obrigatório e preferencial a qualquer outra atividade na Escola o 

comparecimento dos membros dos órgãos deliberativos às reuniões de que façam 

parte. 

A Congregação é o órgão normativo, consultivo e deliberativo superior da 

Escola em matéria didático–pedagógica, sendo constituída: 

I – pelo Diretor, seu Presidente; 

II – pelo Vice–Diretor; 
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III – pelo Chefe e Chefe Adjunto do Centro de Formação Acadêmica e 

Pesquisa; 

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

V – pelos professores titulares, professores adjuntos e professores assistentes 

em regime de tempo integral, em efetivo exercício na Escola; 

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

pares; 

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

de pós–graduação e 1 (um) da graduação, eleitos por seus pares; 

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

por seus pares; 

IX – por 1 (um) representante da Fundação Getúlio Vargas, indicado pela 

Presidência da FGV. 

O representante da Mantenedora terá mandato de 1 (um) ano, permitida a 

recondução. 

Os representantes do corpo discente, técnico-administrativo e dos professores 

extra carreira serão eleitos por seus pares, para mandato de 1 (um) ano, permitida a 

recondução. 

A Congregação é presidida pelo Diretor; na ausência deste, pelo Vice–Diretor 

e, na ausência de ambos, pelo substituto expressamente designado pelo Diretor da 

Escola. 

As reuniões da Congregação só têm validade com a presença do Diretor ou de 

seu substituto legal, salvo as exceções previstas neste Regimento. 

Os membros da Congregação não serão remunerados pelas funções exercidas 

na mesma. 

A Congregação reúne–se: 

I – ordinariamente, uma vez por semestre letivo, por convocação do Diretor, 

feita com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas e com indicação 

da agenda; 

II – extraordinariamente, mediante convocação do Diretor, por iniciativa deste 

sempre com indicação do motivo da reunião e com antecedência mínima de 72 

(setenta e duas) horas. 

O Diretor apontará 1 (um) responsável por secretariar a reunião. 

São atribuições da Congregação: 
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I – manifestar-se sobre a criação, regulamentação, organização, modificação, 

suspensão ou extinção de cursos de graduação, pós–graduação e sequenciais, 

suas vagas, planos curriculares e questões sobre sua aplicabilidade, na forma 

da Lei; 

II – manifestar–se sobre o desempenho da Escola, bem como discutir diretrizes 

e normas sobre o assunto; 

III – decidir quanto à concessão de títulos honoríficos por proposta de, pelo 

menos, 2/3 (dois terços) de seus membros; 

IV – apreciar o plano anual de trabalho elaborado pela Diretoria; 

V – apreciar o relatório anual da Diretoria; 

VI – deliberar sobre os casos omissos neste Regimento, de acordo com a 

competência que lhe é atribuída. 

A Diretoria, exercida pelo Diretor e pelo Vice-Diretor é o órgão de 

superintendência, administração, coordenação e fiscalização executiva das atividades 

da EBAPE. 

O Diretor da Escola é designado pelo Presidente da FGV, conforme definido 

em seu Estatuto. Será de 3 (três) anos o mandato do Diretor, permitida a recondução. 

O Diretor da Escola, em suas ausências ou impedimentos, será substituído 

pelo Vice–Diretor. Na ausência ou impedimento simultâneo do Diretor e do Vice–

Diretor, o substituto será designado pelo Presidente da FGV. 

O Vice–Diretor é designado pelo Presidente da FGV, conforme definido em seu 

Estatuto. Será de 3 (três) anos o mandato do Vice–Diretor, permitida a recondução. 

Compete ao Diretor: 

I – supervisionar, superintender, dirigir e coordenar todas as atividades da 

FGV/EBAPE; 

II – representar a Escola em atos públicos e perante outras instituições públicas 

e particulares; 

III – convocar e presidir as reuniões da Congregação, do Conselho Consultivo 

e do Conselho Técnico–Acadêmico; 

IV – executar as decisões e recomendações da Congregação e dos Conselhos 

em suas respectivas competências; 

V – representar a Escola junto aos órgãos colegiados da FGV; 

VI – elaborar e submeter à apreciação dos órgãos colegiados competentes 

propostas de resoluções ou de alterações das normas em vigor; 
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VII – submeter à apreciação da Congregação o plano anual de trabalho; 

VIII – promover intercâmbio com instituições educacionais do país e do 

exterior; 

IX – apresentar à Congregação e à Direção Superior da FGV relatórios sobre 

as atividades da Escola; 

X – conferir graus, títulos e certificados acadêmicos; 

XI – aplicar ou propor as premiações, recompensas e penalidades de sua 

alçada; 

XII – designar professores, pesquisadores, técnicos e pessoal administrativo 

para integrarem coordenações e comissões especiais, respeitadas as 

condições estabelecidas neste Regimento; 

XIII – encaminhar aos órgãos competentes da EBAPE recursos de professores 

e alunos; 

XIV – constituir Comissão Própria de Avaliação – CPA, responsável pela 

condução do processo de avaliação institucional, que atenda aos requisitos 

estabelecidos pela legislação vigente; 

XV – designar comissões para proceder aos processos disciplinares; 

XVI – zelar pela manutenção da ordem e disciplina no âmbito da EBAPE, 

respondendo por abuso ou omissão; 

XVII – coordenar e propor o orçamento à Direção Superior da FGV e 

responsabilizar-se pela sua execução; 

XVIII – propor ao Presidente da FGV a admissão, a dispensa, a promoção e o 

acesso de professores, pesquisadores e pessoal técnico-administrativo; 

XIX – indicar os membros do corpo docente que representarão a Escola em 

congressos, conferências e reuniões equivalentes, no país e no exterior, ad 

referendum da FGV, nos casos em que as normas desta última o exijam; 

XX – decidir os casos de natureza urgente ou que impliquem matéria omissa 

ou duvidosa, neste Regimento, ad referendum da Congregação; 

XXI – criar e extinguir assessorias específicas, bem como nomear e dispensar 

os ocupantes destes cargos; 

XXII - cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento e da legislação 

em vigor. 
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O Conselho Consultivo é órgão de assessoramento à Diretoria da Escola na 

formulação de diretrizes, na análise e avaliação dos resultados obtidos, bem como no 

desenvolvimento das relações externas da FGV/EBAPE. 

O Conselho Consultivo é constituído pelo Diretor da Escola, que o presidirá, e 

pelos seguintes membros: 

I – 5 (cinco) representantes de entidades públicas ou privadas, indicados pela 

Congregação; 

II – 1 (um) representante da Congregação da Escola, por ela indicado, que será 

o secretário executivo do Conselho; 

III – 1 (um) representante da mantenedora, indicado pelo Presidente da FGV; 

IV – 1 (um) ex–aluno da FGV/EBAPE, por indicação da Congregação. 

A função de Conselheiro não é remunerada e o mandato é de 1 (um) ano, 

permitida a recondução.  

O Conselho Consultivo reunir–se–á: 

I – ordinariamente, 1 (uma) vez por ano, com indicação da agenda; 

II – extraordinariamente, sempre que convocado pelo Diretor da Escola, com 

antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas e com indicação do motivo 

da reunião. 

São atribuições do Conselho Consultivo: 

I – assessorar a Diretoria na formulação, análise e avaliação de seus 

programas e no relacionamento externo da Escola; 

II – promover, dentro do plano geral da FGV de captação de recursos, 

campanhas financeiras destinadas a levantar fundos especiais, acompanhando 

sua aplicação; 

III – opinar sobre o plano anual de trabalho; 

IV – sugerir programas relacionados com os interesses e atividades da Escola; 

V – emitir parecer, quando solicitado, acerca de assuntos de interesse da 

Escola. 

O Conselho Técnico–Acadêmico é a primeira instância decisória interna em 

assuntos de ensino, pesquisa e extensão. 

O Conselho Técnico–Acadêmico poderá ser assessorado por Comitês para 

deliberar sobre assuntos específicos, entre outros: desenvolvimento curricular, 

avaliação de desempenho, políticas de pesquisas e publicações. 
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O Conselho Técnico–Acadêmico é constituído: 

I – pelo Diretor, seu Presidente; 

II – pelo Vice–Diretor; 

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

Pesquisa; 

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

O Conselho Técnico–Acadêmico é presidido pelo Diretor; na ausência deste, 

pelo Vice–Diretor e, na ausência de ambos, pelo Chefe do Centro de Formação 

Acadêmica e Pesquisa. 

O Conselho Técnico–Acadêmico reunir–se–á: 

I – ordinariamente, uma vez por semestre, convocado pelo Diretor, com 

antecedência de 48 (quarenta e oito) horas e indicação da agenda; 

II – extraordinariamente, mediante convocação do Diretor ou de 1/3 (um terço) 

de seus membros, sempre com indicação do motivo da reunião. 

O Conselho Técnico–Acadêmico reunir–se–á, em primeira convocação com a 

presença da maioria de seus membros e em segunda convocação, com qualquer 

número, decidindo sempre pela maioria dos presentes. 

São atribuições do Conselho Técnico–Acadêmico: 

I – articular e integrar as atividades da Escola; 

II – opinar sobre normas, regulamentos e questões administrativas necessárias 

ao funcionamento da Escola; 

III – deliberar sobre a constituição dos Comitês, referidos no artigo 22, por 

proposta do Diretor; 

IV – aprovar o calendário acadêmico anual e o horário de funcionamento dos 

cursos da FGV/EBAPE; 

V – fixar normas gerais e complementares às deste Regimento, em particular, 

sobre processo seletivo de ingresso aos cursos de graduação e pós-

graduação; currículos; planos de ensino; programas de pesquisa e extensão; 

matrículas; transferências; adaptações; aproveitamento de estudos; avaliação 

acadêmica e de curso; planos de estudos especiais; e outros que se incluam 

no âmbito de suas competências; 

VI – deliberar sobre a ocupação do espaço físico e, no caso de necessidade de 

reformas, propor sua execução, de acordo com os referenciais de qualidade 



   

CPA 2012 
 

83 

estabelecidos para o ensino superior e proposta orçamentária submetida à 

Presidência da FGV; 

VII – deliberar sobre parcerias institucionais, de acordo com as diretrizes 

adotadas pela FGV; 

VIII – aprovar critérios para avaliação de desempenho do corpo docente; 

IX – examinar os pedidos de mudança de regime de trabalho dos professores a 

serem submetidos à FGV; 

X – opinar sobre planos estratégicos, planos de trabalho e proposta do 

orçamento anual; 

XI – formular diretrizes para os programas de ensino da Escola, em 

conformidade com a legislação vigente; 

XII – exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e no 

Regimento. 

Centro é a unidade básica de estrutura da Escola. São Centros da 

FGV/EBAPE: 

I – Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa; 

II – Centro de Graduação. 

Cada Centro será chefiado por um docente escolhido pelo Diretor, dentre 

professores de tempo integral, em efetivo exercício na Escola, para mandato de 2 

(dois) anos, permitida a recondução. 

Os Chefes dos Centros de Formação Acadêmica e Pesquisa e de Graduação 

serão substituídos, em suas ausências e impedimentos pelos respectivos Chefes 

Adjuntos. 

Os Chefes Adjuntos dos Centros de Formação Acadêmica e Pesquisa e de 

Graduação serão indicados pelos respectivos Chefes dos Centros e nomeados pelo 

Diretor da Escola, para mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução. 

São atribuições comuns aos Centros: 

I – promover a execução das decisões emanadas do Diretor e dos órgãos 

deliberativos da Escola; 

II – elaborar e administrar os programas anuais de trabalho respectivos; 

III – elaborar os relatórios de atividades na periodicidade definida pelo Diretor 

da Escola; 

IV – propiciar o envolvimento dos alunos, sempre que possível, em projetos e 

atividades da Escola; 
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V – criar condições indispensáveis para que haja integração entre ensino, 

pesquisa e extensão; 

VI – propor ao Diretor a contratação de técnicos, pesquisadores e professores 

colaboradores para atuarem em projetos da Escola; 

VII – fixar ou propor, quando for o caso, diretrizes para o exercício das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

VIII – examinar e submeter preliminarmente ao Diretor:  

a) projetos de ensino, pesquisa e extensão; 

b) nomes de docentes, pesquisadores e técnicos que participarão dos 

diferentes projetos; 

c) nomes de integrantes da comissão para seleção de candidatos a cursos 

promovidos pela FGV/EBAPE; 

IX – supervisionar e apoiar, técnica e academicamente, as atividades e os 

projetos sob sua responsabilidade. 

Os Colegiados dos Centros reunir–se–ão: 

a) ordinariamente, 1 (uma) vez por semestre, por convocação do Chefe do 

Centro, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas e com 

indicação da agenda; 

b) extraordinariamente, por convocação do Chefe do Centro, ou de 1/3 (um 

terço) de seus membros, sempre com indicação da agenda da reunião. 

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

todos os pesquisadores e professores de carreira, com titulação de mestrado ou 

doutorado, que atuam nos programas de pós-graduação da Escola e por 1 (um) 

representante do corpo discente dos cursos de pós-graduação stricto sensu. 

Professores visitantes vinculados aos programas de formação acadêmica 

integrarão o Colegiado do Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa, sem direito a 

voto no Colegiado. 

O representante do corpo discente deve ser aluno de cursos de doutorado ou 

de mestrado, indicado por seus pares para mandato de 1 (um) ano, permitida a 

recondução. 

Caberá ao Colegiado do Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa a 

articulação das ações de pesquisa e ensino voltadas para a sistematização e para a 

produção do conhecimento científico e formação acadêmica. 

O Colegiado do Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa reunir–se–á: 
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a) ordinariamente, 1 (uma) vez por semestre, por convocação do Chefe do 

Centro, seu Presidente, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 

horas e com indicação da agenda; 

b) extraordinariamente, por convocação do Chefe do Centro, ou de 1/3 (um 

terço) de seus membros, sempre com indicação da agenda da reunião. 

Caberá ao Colegiado do Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa: 

a) apreciar os currículos e os programas dos cursos de pós–graduação stricto 

sensu; 

b) propor diretrizes para a realização, divulgação e publicação de estudos e 

pesquisas voltadas para a produção científica e formação acadêmica na 

Escola. 

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

administração, coordenação e fiscalização executiva das atividades de formação 

acadêmica em cursos de pós–graduação stricto sensu e da pesquisa na EBAPE. 

Compete ao Chefe do Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa: 

I – convocar e presidir as reuniões do Colegiado do Centro de Formação 

Acadêmica e Pesquisa; 

II – representar o Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa perante as 

autoridades e órgãos da FGV/EBAPE; 

III – elaborar o horário acadêmico dos cursos e fornecer à Diretoria os 

subsídios para a organização do Calendário Acadêmico; 

IV – orientar, coordenar e supervisionar as atividades do Centro de Formação 

Acadêmica e Pesquisa; 

V – fiscalizar a observância do regime acadêmico e o cumprimento dos 

programas e planos de ensino, pesquisa e extensão, bem como a execução 

dos demais projetos do Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa; 

VI – exercer o poder disciplinar no âmbito do Centro de Formação Acadêmica e 

Pesquisa; 

VII – executar e fazer executar as decisões do Colegiado do Centro de 

Formação Acadêmica e Pesquisa e as normas dos demais órgãos da 

FGV/EBAPE;  

VIII – exercer as demais atribuições previstas neste Regimento e aquelas que 

lhe forem atribuídas pelo Diretor e demais órgãos da FGV/EBAPE. 
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O Colegiado do Centro de Graduação, constituído por todos os professores 

que ministrem disciplinas do currículo do curso de graduação e por 1 (um) 

representante do corpo discente. 

São atribuições do Colegiado do Centro de Graduação: 

I – fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas 

ementas e respectivos programas; 

II – elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das 

disciplinas e respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes curriculares 

emanadas do Poder Público; 

III – planejar, orientar e acompanhar o ensino das disciplinas que compõem o 

currículo do curso; 

IV – propor diretrizes para a elaboração de pesquisas associadas ao ensino de 

graduação; 

V – promover a avaliação do curso, em articulação com a Comissão Própria de 

Avaliação – CPA; 

VI – colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação; 

VII – definir o Núcleo Docente Estruturante do curso, de acordo com as 

disposições legais vigentes, submetendo-o à aprovação do Conselho Técnico-

Acadêmico; 

VIII – propor ações que visem à integração dos cursos de graduação e de pós–

graduação;  

IX – exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem 

delegadas pelos demais órgãos colegiados. 

O Centro de Graduação é o órgão de administração, coordenação e 

fiscalização executiva das atividades dos cursos de graduação da FGV/EBAPE. 

Compete ao Chefe do Centro de Graduação: 

I – convocar e presidir as reuniões do Colegiado do Centro de Graduação e do 

Núcleo Docente Estruturante; 

II – representar o Centro de Graduação;  

III – elaborar o horário acadêmico do curso e fornecer à Diretoria os subsídios 

para a organização do Calendário Acadêmico; 

IV – orientar, coordenar e supervisionar as atividades do Centro de Graduação; 
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V – desenvolver a formação profissional dos alunos, promovendo sua 

participação em programas de estágio e atividades complementares, conforme 

legislação vigente; 

VI – fiscalizar a observância do regime acadêmico e o cumprimento dos 

programas e planos de ensino, bem como a execução dos demais projetos do 

Centro de Graduação; 

VII – decidir e homologar aproveitamento de estudos e propostas de 

adaptações de curso; 

VIII – exercer o poder disciplinar no âmbito do Centro de Graduação; 

IX – executar e fazer executar as decisões do Colegiado do Centro de 

Graduação e as normas dos demais órgãos da FGV/EBAPE;  

X – exercer as demais atribuições previstas neste Regimento e aquelas que lhe 

forem atribuídas pelo Diretor e demais órgãos da FGV/EBAPE. 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE é um órgão consultivo composto pelo 

Chefe do Centro de Graduação e por, pelo menos, 5 (cinco) docentes do curso que 

tenham comprovada experiência, titulação e qualificação, contratados em regime de 

trabalho que assegure, preferencialmente, dedicação plena ao curso. 

O NDE é responsável pela formulação, implementação, atualização e 

consolidação do projeto pedagógico do curso de graduação.  O funcionamento do 

NDE é disciplinado por regulamento próprio. 

À Secretaria de Registro Acadêmico, órgão da FGV, compete organizar, 

controlar e supervisionar todas as atividades relativas ao controle acadêmico, 

comunicação e arquivo. A Secretaria é dirigida por um Secretário designado pela 

administração da FGV. 

São atribuições da Secretaria de Registro Acadêmico: 

I – exercer as atividades referentes à matrícula e aos registros acadêmicos, à 

expedição de diplomas, certificados e demais documentos de identidade 

acadêmica, bem como manter os necessários registros dos cursos e 

programas ministrados pela FGV/EBAPE. 

A Secretaria de Registro Acadêmico rege-se por seu próprio regulamento. 

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

discente e da comunidade da região, sob a responsabilidade de profissional 

legalmente habilitado. A biblioteca, organizada segundo os princípios 

internacionalmente aceitos da biblioteconomia, rege–se por regulamento próprio. 
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Compete à Controladoria da FGV/EBAPE: 

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

execução. 

As funções da ouvidoria da FGV/EBAPE serão realizadas pela Ouvidoria 

Acadêmica vinculada a Pró-Reitoria.   

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

diretamente à direção da instituição, com o objetivo de zelar pelos princípios da 

legalidade, moralidade e eficiência administrativa, resguardando o sigilo das 

informações. 

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

mediador das situações relacionadas ao processo de ensino–aprendizagem docente 

e discente, cujo funcionamento é disciplinado por regulamento próprio. 

O Setor de Regulação e Avaliação Institucional é órgão de apoio da 

FGV/EBAPE e tem por finalidade cumprir e fazer cumprir a legislação do ensino 

superior interagindo com órgãos reguladores e atendendo às demandas e solicitação 

pertinentes. 

A Mantenedora, FGV, é responsável perante as autoridades públicas e o 

público em geral pela FGV/EBAPE, incumbindo–lhe tomar as medidas necessárias 

para o bom funcionamento da Escola, mas garantindo a liberdade acadêmica dos 

corpos docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos, 

executivos e colegiados. A seguir, organograma da Escola:  
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Figura 44 - Organograma da FGV/EBAPE 

 

Fonte: PDI da Escola, 2012
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b) Políticas de Gestão e Autonomia Acadêmica em relação à 

Mantenedora 

As diretrizes que orientam o processo de gestão da FGV/EBAPE foram 

constituídas ao longo dos anos e moldadas pelo contexto político-institucional em que 

a instituição se insere. Respeitados os limites estabelecidos no Estatuto da FGV e no 

Regimento Interno da FGV/EBAPE, compete, precipuamente, à Mantenedora 

promover os meios adequados de funcionamento das atividades da Escola, 

colocando-lhe à disposição os bens móveis e imóveis de seu patrimônio, ou de 

terceiros a ela cedidos, e assegurando-lhe suficientes recursos financeiros de custeio 

para cumprir seu plano estratégico.  

A FGV/EBAPE possui plena autonomia acadêmica que se reflete na liberdade 

de planejar, implementar e avaliar seus programas de ensino, pesquisa e extensão. A 

autonomia acadêmica também se manifesta na sua organização administrativa e 

processos decisórios, atribuindo aos órgãos colegiados amplos poderes para discutir 

e influenciar as questões táticas e estratégicas da vida acadêmica.  

A seguir, organograma da FGV: 
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Figura 45 - Organograma da FGV 

 
 

Fonte: PDI da Escola, 2012
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4.7 DIMENSÃO VII – INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 
4.7.1 Pontos Fortes 

a) Infraestrutura Física 

As instalações são adequadas para o pleno desenvolvimento das atividades 

acadêmicas. As salas de aula, as instalações administrativas, para docentes e 

coordenações de cursos são bem dimensionadas, dotadas de isolamento acústico, 

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

condições de salubridade necessárias para o exercício dessa atividade. A Escola 

também está equipada com sanitários femininos e masculinos. Há infraestrutura de 

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

desenvolvimento de atividades de recreação e culturais. Os auditórios estão 

equipados com mobiliário e aparelhagem específica. A biblioteca e os laboratórios de 

informática, instalados em espaços adequados ao desenvolvimento das atividades, 

estão equipados com o material necessário para o funcionamento dos cursos 

oferecidos pela FGV/EBAPE. As instalações prediais apresentam-se em bom estado 

de conservação. Além disso, o espaço físico é adequado ao número de usuários. 

 

b) Instalações Gerais 

Salas de Aula e Auditórios  

A FGV/EBAPE oferece instalações adequadas para o pleno desenvolvimento 

de atividades acadêmicas, contando com salas de aula e auditórios com capacidade 

entre quarenta e cinco e cinquenta e cinco alunos. As salas de aula e auditórios são 

climatizados, bem iluminados, as cadeiras estão dentro dos padrões ergonômicos, 

com equipamentos audiovisuais e de informática, atendendo a todas as condições de 

necessárias ao processo de ensino-aprendizagem. Os auditórios possuem bancadas 

fixas, no estilo anfiteatro. 

Todos os auditórios são dotados de recursos de cabeamento de rede lógica, 

estruturado, sendo que cada lugar nas bancadas possui ponto para instalação de 

laptops, com conexão à rede de informática da FGV.  

 

Instalações Administrativas 

A FGV/EBAPE possui instalações compatíveis com sua estrutura 

organizacional e necessidade administrativa. No quinto andar do prédio está 
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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.  

 

Instalações para Docentes 

A FGV/EBAPE dispõe de trinta e cinco salas de professores, incluindo as salas 

do Diretor e do Vice-Diretor. Dessas trinta e cinco salas, quatro são ocupadas com 

dois professores (salas 501, 512, 515 e 536), uma é ocupada por professores 

assistentes (sala 536-B) e uma é ocupada por professores horistas (sala 424). 

Todas as salas estão devidamente equipadas com microcomputadores e todos 

possuem acesso a pool de impressoras.  

 

Instalações para os Centros 

Existe uma sala de Coordenação para o curso de graduação em administração 

para o Chefe Adjunto do Centro e equipe de apoio ao curso.  

 

Área de Convivência e Infraestrutura para o Desenvolvimento de Atividades de 

Recreação e Culturais 

A FGV/EBAPE disponibiliza, nos terceiro e quarto andares, espaços para 

convivência e infraestrutura para o desenvolvimento de atividades de recreação e 

culturais para alunos, professores e funcionários administrativos. Ademais, há 

espaços deste gênero também na Esplanada da Mantenedora.  

 

Infraestrutura de Alimentação e Serviços 

Há vários restaurantes nas vizinhanças da Escola que, além disso, conta com 

uma cafeteria e restaurante, próprios no prédio onde funciona. Dois shoppings centers 

situam-se nas imediações da Escola, fornecendo à comunidade da FGV/EBAPE uma 

boa infraestrutura comercial. Ao lado do prédio da FGV, encontra-se a sua Livraria.  
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Instalações Sanitárias 

A FGV/EBAPE dispõe de sanitários femininos e masculinos, dotados de boxes 

destinados a pessoas portadoras de deficiências físicas. Os serviços de higienização 

são prestados por empresa terceirizada. 

 

Bicicletário 

No dia 23 de julho de 2012, a FGV inaugurou seu novo bicicletário no Rio de 

Janeiro. Localizado no prédio da Barão de Itambi, nº 60. O bicicletário é destinado ao 

uso de alunos e funcionários e dispõe de trinta e seis vagas. A iniciativa tem como 

objetivo atender à grande demanda de funcionários e alunos, e cooperar com a 

prefeitura da cidade do Rio no incentivo ao uso de bicicletas, ao invés de veículos 

automotores. Os interessados em utilizar o bicicletário devem realizar um cadastro na 

Gerência de Operações e Serviços (GOS), no mesmo edifício. 

 

c) Instalações Especiais  

Biblioteca Mario Henrique Simonsen 

Criada em dezembro de 1945, como Biblioteca Central, passou a denominar-se 

Biblioteca Mario Henrique Simonsen (BMHS) em dezembro de 1997 em homenagem 

a Mario Henrique Simonsen ex- Ministro da Fazenda e Vice-Presidente da Fundação 

Getúlio Vargas, falecido no mesmo ano. 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. 

A biblioteca 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. 

A BMHS tem por missão “gerenciar a informação e o conhecimento, para dar 

suporte aos trabalhos desenvolvidos pela Fundação Getúlio Vargas, nas áreas de 

ensino e pesquisa, estendendo sua atuação à comunidade acadêmica em geral”.  

Objetiva, assim, adquirir, processar, conservar e disseminar o acervo 

bibliográfico; prover suporte às pesquisas desenvolvidas pelo corpo docente e 

http://www8.fgv.br/bibliodata/
http://www8.fgv.br/bibliodata/
http://www.ibict.br/secao.php?cat=ccn
http://www.ibict.br/secao.php?cat=COMUT
http://www.cbiesrj.com.br/
http://www.crb7.org.br/
http://www.cbbu.org/
http://www.fgv.br/bibliotecas/-rj
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discente; e preservar a produção editorial da Fundação Getúlio Vargas. Ademais, 

objetiva 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 e sinalização bem distribuída em ambiente condicionado.  

A biblioteca disponibiliza os seguintes serviços: consulta local; empréstimo 

domiciliar; empréstimo entre bibliotecas; reserva de material; levantamento 

bibliográfico; comutação bibliográfica; e orientação quanto à normalização 

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

também oferece serviços de reprografia, visitas orientadas e capacitação de usuários.  

A Biblioteca Mario Henrique Simonsen está sob a responsabilidade gerencial 

de um bibliotecário e conta com uma estrutura organizacional composta pelo Setor de 

Processamento Técnico, Setor de Referência e Circulação, Setor de Desenvolvimento 

de Coleções e pelo Setor de Apoio Administrativo. 

A Biblioteca possui regulamento e regimento próprios, bem como normas para 

utilização de seu espaço e serviços, tudo disponível em seu site: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/site/bmhs/normas 

A BMHS funciona, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h15 às 20h30, e 

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

A 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.  

 

 

http://bibliotecadigital.fgv.br/site/bmhs/normas
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No quadro abaixo apresentamos o acervo da FGV: 

 

Figura 46 - Acervo Biblioteca Mario Henrique Simonsen 

  
POSIÇÃO DO ACERVO POSIÇÃO DO ACERVO POSIÇÃO DO ACERVO 

dez/10 dez/11 dez/12 

  Totais Totais Totais Totais Totais Totais 

Tipos de Obras 
Títulos 

2010 

Exemplares 

2010 

Títulos  

2011 

Exemplares 

2011 

Títulos  

2012 

Exemplares 

2012 

Livro (impresso em 

papel) 
73.771 101.140 75.015 103.367 76.370 104.599 

DVD/Vídeo 851 1.311 869 1.333 983 1.446 

Publicação eletrônica 626 888 638 902 642 910 

Tese/Dissertação 5.908 6.638 6.138 6.509 6.358 6.712 

Música (impressa) 1 1 4 4 5 5 

Gravação Sonora (não 

musical) 
1 1 1 1 1 1 

Gravação Sonora 

(musical) 
9 20 10 21 17 28 

Material misto 1 1 1 1 3 3 

Publicações 

periódicas - Em papel 
1.303 63.748 1.249 62.861 1.259 65.178 

Publicações 

periódicas - 

Eletrônicos 

80 561 94 586 107 595 

              

  82.551 174.309 84.019 175.585 85.745 179.477 

Fonte: BMHS/FGV, 2012 
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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, INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF THE SOCIAL& 

BEHAVIORAL SCIENCE (SCIENCE DIRECT), PROQUEST DISSERTATIONS & 

THESES, THOMSON REUTERS, BLOOMBERG, COMPUSTAT GLOBAL, 

COMPUSTAT NORTH AMERICA, ao mesmo tempo, oferece para a comunidade 

FGV, 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. Por fim, a Biblioteca Digital da FGV, um dos 

mais bem sucedidos programas das bibliotecas FGV, tem por objetivo preservar e 

promover a produção cientifica da Fundação, nacional e internacionalmente. Assim 

como, atender a recomendação MEC/CAPES de integrar os sistemas de informação 

de teses e dissertações em meio eletrônico de acesso aberto. A Biblioteca Digital foi 

criada com o objetivo de preservar e promover a produção científica da Fundação, 

nacional e internacionalmente.  

Em 2012,  a Superintendência de Comunicação e Marketing (SCM) da FGV 

lançou, este ano, um infográfico sobre a Biblioteca Digital da FGV, trazendo números 

de acesso, visualizações, acervo, entre outras curiosidades. Registraram-se em 2012, 

mais de 446 mil pessoas visitaram o site.  

O infográfico da Biblioteca Digital faz parte da iniciativa da SCM de tornar o 

conhecimento produzido pelas escolas e unidades da FGV mais acessível ao público 

em geral. Segue dados detalhados: 
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Figura 47 - Biblioteca Digital da FGV – Público-alvo 

 
            Fonte: BMHS/FGV, 2012 
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Figura 48 - Biblioteca Digital da FGV – Área de cobertura 

 

 
     Fonte: BMHS/ FGV, 2012 
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Laboratórios de Informática 

A FGV/EBAPE  conta com o uso laboratórios de informática, com 

equipamentos de última geração, à disposição de seus alunos e professores. 

Os laboratórios de informática localizam-se nos quarto e décimo terceiro 

andares e funcionam, de segunda a sexta-feira, nos horário das 07h30 às 22h, e aos 

sábados, de 08h às 18h. 

Na FGV/EBAPE, o aluno tem ao seu dispor uma estrutura tecnológica 

compatível com excelência acadêmica proposta nos cursos ofertados à comunidade. 

Os laboratórios de informática possuem  softwares científicos instalados. Todos são 

equipados com monitores LCD, leitor/gravador de DVD e pool de impressão. Os 

equipamentos podem ser utilizados durante o horário de funcionamento das 

faculdades, exceto quando os laboratórios estão em uso para as disciplinas práticas. 

A Escola oferece também cobertura de rede sem fio para acesso à Internet e uma 

equipe de profissionais qualificados para prestar suporte às dúvidas tecnológicas 

recorrentes dos alunos e professores: o Núcleo de Gestão de Salas de Aula (NGSA). 

A seguir, a FGV/EBAPE relaciona os softwares utilizados ao longo de 2012 para uso 

das atividades de ensino e pesquisa:  Mathematica, GiveWin & PcGive, Economática, 

ScientificWord, Stata, Gauss, MatLab, EViews, SAS 9, SoftwareR (sistema para 

computação estatística), ATLAS.ti, SphinxLexica SPSS, AMOS, StatTransfer, FireFox, 

PDF Creator / PrimoPDF, Adobe Reader 7.0, MikTeX + TeXnicCenter, IrfanView, 

DjVu, FilZip, WinSCP, MS-Office 2007 (word, excel, powerpoint, access, visio & 

project), Internet Explorer, Compendium, GeoGebra, scilab Windows PowerShell, LyX, 

Inkscape, SAS Enterprise Guide ,winplot.  

Além disso, a Escola criou, em 2010, seu Núcleo de Tecnologia da Informação 

- TI, que faz interface com o setor corporativo de tecnologia da Mantenedora. O 

objetivo é facilitar a comunicação interna e promover a comunicação externa, 

desenvolvendo e implantando soluções que melhorem os fluxos de informação da 

Escola. O grupo mantém e atualiza o portal da FGV/EBAPE e os diversos websites 

relacionados; mantém ambientes de apoio ao ensino baseados em ferramentas como 

Moodle, Blackboard, Limesurvey, entre outros; desenvolve os projetos de tecnologia 

de interesse da Escola e apoia os usuários finais (professores, funcionários e alunos) 

nas questões envolvendo tecnologia da informação. Recentemente, o Núcleo de TI da 

http://epge.fgv.br/we/Mathematica
http://epge.fgv.br/we/GiveWin
http://epge.fgv.br/we/PcGive
http://epge.fgv.br/we/Economatica
http://epge.fgv.br/we/ScientificWord
http://epge.fgv.br/we/Stata
http://epge.fgv.br/we/Gauss
http://epge.fgv.br/we/MatLab
http://epge.fgv.br/we/EViews
http://epge.fgv.br/we/SAS
http://epge.fgv.br/we/SoftwareR
http://epge.fgv.br/we/AtlasTi
http://epge.fgv.br/we/SphinxLexica
http://epge.fgv.br/we/SPSS
http://epge.fgv.br/we/AMOS
http://epge.fgv.br/we/StatTransfer
http://epge.fgv.br/we/FireFox
http://epge.fgv.br/we/TeXnicCenter
http://epge.fgv.br/we/IrfanView
http://epge.fgv.br/we/DjVu
http://epge.fgv.br/we/FilZip
http://epge.fgv.br/we/GeoGebra
http://epge.fgv.br/we/PowerShell
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Escola criou a intranet, local onde todos os funcionários podem colocar documentos 

importantes referentes a suas funções e compartilhá-los com os colegas.  

A FGV/EBAPE tem investido na compra de equipamentos tecnológicos 

periodicamente. Em 2012, foi solicitada a compra de três laptops para as salas de 

reunião e Congregação e vinte computadores para substituir o restante do parque de 

informática dos professores. 

 

Auditório 12º andar  

A Fundação Getúlio Vargas disponibiliza o auditório Manoel Fernando 

Thompson Motta no décimo segundo andar para realização de eventos, seminários e 

workshops de grande porte. Este auditório possui cento e quarenta e quatro lugares 

em uma área de 238,49 m2 e conta com foyer externo com área de 68,88 m2 para 

coquetéis e afins. Está equipado com sistema de sonorização e gravação de áudio e 

imagem, dois telões para projeção e projetor multimídia.   

 

d) Instalações Específicas  
Empresa Júnior 

A Empresa Júnior está instalada em uma sala no quarto andar da FGV, 

equipada com armários, microcomputadores, telefone e sala para reuniões. 

A FGV Júnior foi criada para auxiliar o aprendizado prático dos alunos, 

colocando-os, desde cedo em contato com a realidade organizacional através de 

projetos de consultoria, assistidos por professores da casa.  

Conta com a participação ativa dos alunos nas áreas de estruturação 

financeira, pesquisa de mercado, planejamento estratégico, planejamento de 

marketing, processo de seleção e plano de negócio. 

A Escola incentiva a participação dos alunos membros da FGV Júnior em 

eventos como ENEJ – Encontro Nacional de Empresas Juniores para fomentar a 

troca de experiências e ampliação de rede de contatos.  

 

Cursos a Distância 

O Programa FGV On line encontra-se em prédio da FGV localizado no Centro 

do Rio de Janeiro, na Rua da Candelária, nº 6. A equipe administrativa e de apoio 

acadêmico e tecnológico ocupa este prédio. As aulas presenciais são realizadas nos 
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polos conveniados da Escola, sendo um deles a própria Sede da Mantenedora em 

Botafogo.  

 

Salas de apoio aos alunos dos cursos de Graduação, Mestrado e Doutorado 

A Escola dispõe de salas próprias para estudo dos alunos de graduação, 

mestrado e doutorado de seus cursos. Estas salas também são climatizadas e 

possuem quadros para escrita. As salas estão localizadas no quarto andar do prédio 

da FGV.  

e) Infraestrutura de Segurança 

No prédio onde funciona a FGV/EBAPE são atendidas as normas de 

segurança no tocante a pessoal e equipamentos. A observância a estas normas é 

garantida pelo setor da FGV denominado GOS – Gerência de Operações e Serviços. 

Este setor é subordinado à Diretoria de Operações da FGV (DO) e atua no 

gerenciamento das necessidades de infraestrutura e operacionais dos edifícios da 

FGV no Rio de Janeiro localizados em Botafogo, Centro e Barra da Tijuca.  

 

f) Manutenção e Conservação das Instalações Físicas e 

Equipamentos 

A manutenção predial é de responsabilidade da Diretoria de Operações da 

FGV, área de Gerência de Operações, que terceiriza os serviços para a empresa 

Araújo Abreu S/A, uma das três maiores do ramo no Rio de Janeiro, e conta com a 

supervisão de dois engenheiros efetivos nos quadros da instituição. A FGV mantém 

um contrato de terceirização de serviços de atendimento ao usuário, que contempla 

instalação e manutenção de hardware e software.  

 

g) Adequação da Infraestrutura para o Atendimento aos Portadores de 

Necessidades Especiais 

A FGV/EBAPE considerando a necessidade de assegurar aos portadores de 

deficiência física e sensorial condições básicas de acesso ao ensino superior, de 

mobilidade e de utilização de equipamentos e instalações, adota como referência a 

Norma Brasil 9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que trata 

da “Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiências e Edificações, Espaço, 

Mobiliário e Equipamentos Urbanos”.  
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h) Serviço Médico e Serviço de Assistência Social 

Para atendimento médico, em casos de emergência para alunos, funcionários e 

professores da instituição, localiza-se no 15º andar do Edifício Sede da FGV a 

SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho. O atendimento da SESMT ocorre de segunda a sexta-feira, de 08h às 

22.00h. A equipe da SESMT é composta por dois médicos, em regime de 

revezamento de turnos, duas enfermeiras e uma secretária. Funciona junto a SESMT 

também o Serviço de Assistência Social da FGV que conta com uma assistente 

social.  
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4.8 DIMENSÃO VIII – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, ESPECIALMENTE EM 

RELAÇÃO AOS PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA 

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

4.8.1. Pontos Fortes 

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

processos educacionais. 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 implementá-los. 

 

a) Cultura de Planejamento e Avaliação Institucional 

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

planejamento por resultados mensuráveis, por meio de indicadores de desempenho 

que refletem as metas institucionais. A prática da avaliação permanente do progresso 

dos objetivos estabelecidos permeia os 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 advindos 

destes já foram mencionados na introdução a este relatório.  Com o processo de 

autoavaliação, a instituição se compromete a reorientação pedagógica que solicite 

dos agentes educativos uma reflexão sobre suas práticas, diálogo entre si, visando a 

construção de parcerias inteligentes. Durante este processo de avaliação, mudanças 

são introduzidas e novas práticas acabam sendo incorporadas.  E, a partir dessas 

mudanças, reformas são implantadas no sentido de garantir e proporcionar avanços 

no âmbito do processo de ensino e aprendizagem e de formação, com objetivos 

voltados para a melhoria da qualidade do ensino oferecido pela FGV/EBAPE.  

 

c) Avaliação de Desempenho da Organização 

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

organização e suas unidades utilizam-se dos recursos de que dispõem, sejam estes 

específicos ou compartilhados (recursos que a Mantenedora coloca ao dispor coletivo 

das Escolas, como instalações-físicas, biblioteca, laboratórios de informática, área de 
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lazer, auditórios, entre outros) e como reagem às oportunidades e às ameaças do 

ambiente e quanto dos objetivos e metas propostos têm sido alcançados. 

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

desempenho organizacional, estabelece mecanismos de controle da organização 

para avaliar a eficiência, a eficácia e a efetividade de suas ações. 

 

d) Avaliação de Desempenho dos Recursos Humanos 

A FGV/EBAPE promove a avaliação de desempenho dos recursos humanos. 

Esta avaliação consiste em comparar o desempenho do individuo num determinado 

período, comumente a cada ano, com o desempenho esperado para cada função. Os 

resultados da avaliação de desempenho das pessoas devem ser utilizados para 

identificar necessidades de treinamento, aperfeiçoamento e reciclagem, objetivando 

melhoria das condições de trabalho; remanejamento de pessoas, de forma adequar 

as habilidades às tarefas desenvolvidas ou a desenvolver. O desafio, com o qual 

qualquer instituição se depara neste processo avaliativo, consiste na concepção de 

mecanismos que conciliem padrões quantitativos e qualitativos de mensuração de 

desempenho. A FGV/EBAPE reconhece que a avaliação de desempenho das 

pessoas constitui-se em um instrumento valioso e útil para o desenvolvimento 

profissional da equipe de trabalho e para sua gestão.   

A avaliação de desempenho dos funcionários técnico-administrativos da Escola 

operacionaliza-se da seguinte forma:  

 ocorre entre outubro e novembro de cada ano;  

 ocorre por intermédio de questionário encaminhado às chefias. Cada avaliador 

pontua cerca de cinco quesitos, compreendendo assiduidade, 

comprometimento com a Instituição, potencial, produtividade e relacionamento 

interpessoal, onde os pesos variam de acordo com a natureza do cargo de 

cada funcionário.  

 é realizada uma reunião com todos os avaliadores, onde cada um apresenta as 

suas avaliações e seus pareceres sobre os avaliados; e  

 por fim, a Direção decide sobre o resultado da avaliação, após todos os 

procedimentos acima e gera uma lista de pontuação para submissão 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 
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por cada professor para o ano em exercício e o que foi efetivamente cumprido ao seu 

final. O plano de trabalho docente constitui compromisso do professor com a Direção 

da Escola e enumera ações que o docente planeja alcançar tais como: disciplinas a 

lecionar nos diversos programas educacionais da FGV/EBAPE, orientações, 

publicações, projetos de pesquisas etc.  

 

e) Avaliação da Qualidade Acadêmica  

Preocupada com a melhoria contínua nos padrões de qualidade do ensino 

ofertado, a Escola promove processos de avaliação docente e dos cursos em 

andamento através de preenchimento de questionários impressos (para alunos da 

Graduação) e eletrônicos (para alunos da Pós-Graduação Stricto Sensu). Além disso, 

os discentes participam de entrevistas com o Grupo Focal (outra modalidade de 

avaliação). O Grupo Focal gera relatórios anuais que são entregues à Direção da 

Escola e às Coordenações dos cursos. Essa avaliação é realizada semestralmente 

em duas etapas: na primeira de natureza quantitativa e na segunda uma avaliação 

qualitativa. Essas iniciativas têm por objetivo garantir a qualidade acadêmica dos 

cursos oferecidos pela EBAPE. 

Há também forte comprometimento da Escola em divulgar os resultados das 

avaliações realizadas por meio dos questionários eletrônicos e impressos. Deste 

modo, a FGV/EBAPE disponibiliza cartazes com resultados da avaliação por período 

nas dependências de circulação de docentes, discentes e colaboradores da Escola. A 

seguir, alguns dos cartazes divulgados.  

Além disso, a Escola através de seus colegiados dos cursos, que reúnem-se 

duas vezes ao ano, avaliam a qualidade do desenvolvimento dos programas. 
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Figura 49 - Avaliação dos alunos de Graduação da EBAPE – Consolidado 
 (2º Semestre/2011, 1º e 2º Semestres/2012) 

 
                Fonte: Coordenadoria de Avaliação de Programas Educacionais da FGV/EBAPE, 2012 
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Figura 50 - Avaliação dos alunos do Mestrado Profissional em Administração Pública 
da EBAPE/2012 

  
Fonte: Coordenadoria de Avaliação de Programas Educacionais da FGV/EBAPE, 2012 
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Das avaliações realizadas, destacamos, como pontos fortes detectados, em 

2012, nos cursos da Escola: 

 

 disciplinas – conteúdo e objetivos.  

 professores – comprometimento, disponibilidade extraclasse para atendimento, 

pontualidade, tarefas propostas, métodos avaliativos.  

 

Os resultados conjuntos são discutidos nas reuniões dos colegiados, dos 

respectivos cursos, e nas reuniões de congregação, sem a identificação dos 

professores envolvidos, para que a EBAPE possa aquilatar o grau de progresso das 

dimensões didático-pedagógicas, segundo a perspectiva dos discentes.  

 
No caso das avaliações, abaixo da média, os professores são convocados 

pelas respectivas coordenações em conjunto com o Núcleo de Apoio Pedagógico, 

para discutir as causas do desempenho insatisfatório e aconselhar, quando for o 

caso, um plano de melhoria no programa de ensino, envolvendo o aconselhamento 

sobre métodos e técnicas educacionais, conteúdos e recursos didático-pedagógicos, 

bem como a  dinâmica em sala de aula. Este aconselhamento é realizado em caráter 

reservado e por especialistas na área educacional. 

 

f) Avaliação do Corpo Técnico-Administrativo 

Cabe acrescentar que a FGV/EBAPE, primando pela qualidade e condições 

internas de trabalho dos funcionários do corpo técnico-administrativo, desenvolveu 

uma pesquisa com o propósito de dar voz aos seus colaboradores internos. Nesta 

pesquisa, além da oportunidade de manifestar suas opiniões, foi possível diagnosticar 

desafios a serem transpostos.  
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Figura 51 - Eficiência na Execução de Atividades Individuais 

 
            Fonte: Setor de Regulação e Avaliação, 2012 

 

No ano de 2012, de um total de 28 respondentes da pesquisa de opinião, 19 

participantes informaram que a realização de suas atividades individuais tiveram 

impacto extremamente importante sobre a missão da FGV/EBAPE. Desse modo, foi 

possível verificar aumento dessa percepção em relação a pesquisa anterior, quando 

17 pessoas  escolheram esse quesito em um universo de 34 funcionários 

participantes. 

Figura 52 - Trabalho em Equipe 

 
           Fonte: Setor de Regulação e Avaliação, 2012 

 

Houve crescimento, em relação a 2011, do número de funcionários 

participantes da pesquisa que consideram o trabalho em equipe extremamente 

importante para que a EBAPE realize a sua missão. Em 2011, 16 funcionários 

Percepção do impacto das atividades para cumprimento da 
missão da EBAPE 
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escolheram esse quesito, enquanto que em 2012, 21 respondentes escolheram essa 

opção. É interessante observar que o quantitativo daqueles que julgaram esse quesito 

sem nenhuma importância não foi escolhido por nenhum dos funcionários da escola. 

 

Figura 53 - Condições da Sala de Trabalho – Climatização 

 
          Fonte: Setor de Regulação e Avaliação, 2012 

 

A maior parte dos participantes da pesquisa classificou a climatização da sala 

de trabalho como muito boa. O número de pesquisados que declararam as condições 

como excelentes cresceu de 1, em 2011, para 6, em 2012. 

 

Figura 54 - Condições dos Equipamentos Eletrônicos 

 
          Fonte: Setor de Regulação e Avaliação, 2012 
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Do total de pesquisados, 21 funcionários da EBAPE consideram boas as 

condições dos equipamentos eletrônicos e muito boas, mais da metade dos 

respondentes. Vale ressaltar que nenhum dos funcionários classificou esse quesito 

como péssimo. 

         Figura 55 - Condições de Trabalho – Velocidade de Internet 

 
                 Fonte: Setor de Regulação e Avaliação, 2012 

 

De maneira geral, os funcionários da EBAPE que responderam à pesquisa, 

acreditam que a velocidade de acesso à Internet é boa ou muito boa, da mesma 

forma que na pesquisa realizada em 2011. Contudo, nenhum deles qualificou esse 

quesito como excelente, diferindo de 2011, quando dois funcionários atribuíram a 

melhor classificação a esse item. 

Em 2012, dos 36 funcionários da EBAPE, 28 deles responderam a avaliação 

aplicada pelo setor de Regulação e Avaliação sobre as condições de trabalho na 

escola. Após a análise das questões e dos gráficos gerados, verificou-se que a 

maioria dos funcionários, que atenderam à pesquisa consideram as condições de 

trabalho boas e muito boas, de acordo com os quesitos abordados anteriormente. 

 

g) Processo de autoavaliação da FGV/EBAPE na CPA 

 Por meio de sua Comissão Própria de Avaliação, a FGV/EBAPE, em 

conformidade com o SINAES, garante a participação de representantes da 

comunidade acadêmica, técnica e administrativa no processo de autoavaliação. Conta 

também com a participação de representantes da sociedade civil organizada, que 

integram também a composição da CPA. A participação destes atores institucionais é 
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verificada em todas as etapas da autoavaliação, como já exposto na introdução a este 

relatório.  

Em conformidade com a lei dos SINAES - Sistema Nacional de Avaliação do 

Ensino Superior - o processo de autoavaliação da FGV/EBAPE é desenvolvido com 

bases nas dimensões estabelecidas na Lei nº 10.861/2004. 

 

h) Metodologia e Instrumentos da CPA na FGV/EBAPE 

A metodologia e instrumentos de coleta de informações da CPA na 

FGV/EBAPE já foram descritos na introdução a este relatório. No entanto, aqui 

ressaltamos novamente que:  

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

questionários de avaliação de desempenho e análise posterior destes 

instrumentos;  

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

da comunidade comprometimento com o processo de ensino/aprendizagem, e 

estimular os envolvidos a assumirem responsabilidades para a realização do 

processo de autoavaliação institucional;  

 se destacam como objetivos no processo: estimular reflexão sobre a Escola 

que desejamos ser, e o que de fato realizamos em termos de organização, 

administração e ações implementadas e sistematizar as ações para a 

construção e aplicação de um modelo de autoavaliação institucional;  

 o conjunto das avaliações resulta na construção de um sistema de 

informações, com estrutura interativa, que auxilia na tomada de decisões, 

norteadas pelos objetivos estabelecidos pela Escola; e 

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

são discutidos com a comunidade acadêmica, técnica e administrativa por meio 

da CPA, através de reuniões, documentos informativos (impressos e 

eletrônicos), seminários e outros.  

 

i) Resultados das Avaliações da CPA na FGV/EBAPE 

O conhecimento gerado pelos resultados das avaliações tem uma finalidade 

clara de priorizar ações de curto, médio e longo prazo, de planejar de modo 

compartilhado e de estabelecer etapas para alcance de metas estabelecidas da 

FGV/EBAPE para o futuro. Os resultados das avaliações permitem a revisão de 
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ações, redirecionamento das estratégias de atuação planejamento e gestão 

institucional. A CPA serve de canal para o acompanhamento contínuo do 

desempenho acadêmico e do processo sistemático de informações à sociedade.  

O relatório gerado pela CPA serve para que a FGV/EBAPE identifique os 

pontos fortes e os desafios a serem enfrentados, envolvendo-se num processo de 

reflexão sobre as causas das situações positivas e negativas, assumindo assim a 

direção efetiva de sua gestão política, acadêmica e científica. Os resultados, portanto, 

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

projetos pedagógicos dos cursos. 

 

j) Atuação da CPA - Comissão Própria de Avaliação  

A CPA da FGV/EBAPE realizou reuniões ao longo de 2012 para dar 

continuidade e avaliar os resultados das ações desenvolvidas no ano anterior e para 

iniciar os trabalhos relativos às metas definidas para este ano.  

 
Figura 56 - Reunião da CPA da FGV/EBAPE em 2012 

 
                                    Fonte: CPA da FGV/EBAPE, 2012  

 
Figura 57 - Reunião da CPA da FGV/EBAPE em 2012 

 
                                    Fonte: CPA da FGV/EBAPE, 2012  
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4.9. DIMENSÃO IX – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 

4.9.1. Pontos Fortes 

a) Procedimentos de Atendimento aos Alunos 

A FGV/EBAPE possui um conjunto de estruturas e procedimentos para atender 

o seu corpo discente. A seguir, são descritos os procedimentos para as principais 

modalidades de atendimento: 

 Acesso aos cursos 

De acordo com o Regulamento do curso de graduação em Administração, o 

ingresso pode ser realizado por meio das seguintes modalidades de processo 

seletivo: vestibular; Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM; transferência externa e 

transferência ex-oficio; reingresso para portadores de diploma de curso superior e 

convênio cultural. 

Em relação ao vestibular, o curso oferece cem vagas, no turno diurno, 

compreendendo aulas matutinas e vespertinas, além de atividades de monitorias e 

reposições de aula, quando for o caso. As vagas destinam-se somente ao curso de 

graduação em Administração na FGV/EBAPE, conforme previsto em edital.  

Para o ENEM, o curso oferece dez vagas, unicamente para ingresso no curso 

no primeiro semestre do ano a que se refere o processo seletivo, à semelhança do 

vestibular. 

O vestibular organizado pela Coordenadoria de Admissão aos Cursos 

Regulares - CACR compreende as seguintes fases:  

- inscrições: pela internet através do site www.fgv.br/processoseletivo.  

No período destinado às inscrições, os candidatos podem informar se são 

portadores de necessidades especiais e podem também pleitear isenção de 

pagamento da taxa de inscrição, desde que comprovem a inexistência de fontes de 

recursos próprios ou familiares. 

O endereço eletrônico supracitado é válido para inscrições tanto no vestibular 

quanto no processo seletivo via ENEM. O candidato, ao concorrer às vagas, deve 

especificar se deseja concorrer usando os dois meios disponíveis (vestibular e ENEM) 

ou somente um deles. Se o candidato optar por participar dos dois processos 

seletivos, deverá arcar com os custos de inscrições para ambos.  

- confirmação da inscrição: realizada após confirmação do pagamento das 

taxas relativas ou obtenção da isenção, se for o caso. Quando da confirmação de 

http://www.fgv.br/processoseletivo
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inscrição, o candidato passa a ter acesso ao seu comprovante no endereço eletrônico 

www.fgv.br/processoseletivo.  

- disponibilização do manual do candidato: este documento também é 

disponibilizado aos candidatos no endereço www.fgv.br/processoseletivo. As provas 

do processo seletivo da FGV contemplam o conteúdo lecionado no Ensino Médio e as 

indicações bibliográficas, programas e orientações encontram-se no Manual do 

Candidato para consulta e estudo.   

- realização das provas: as provas de vestibular da FGV compreendem dois 

módulos, a saber, Objetivo e Discursivo. As provas de cada módulo possuem duração 

de quatro horas e são todas aplicadas em um mesmo dia. Para o curso de graduação 

em Administração, o módulo objetivo compreende quatro provas de múltipla escolha, 

contendo 15 questões referentes às seguintes esferas de conhecimento: matemática, 

língua portuguesa e interpretação de textos, língua inglesa e interpretação de textos e 

humanas (história, geografia e atualidades). Já o módulo discursivo é composto por 

dois cadernos de provas dissertativas, que abrangem redação em língua portuguesa 

e questões de matemática aplicada, com o objetivo de avaliar a capacidade do 

candidato em entender e resolver problemas de natureza quantitativa.   

- apuração dos resultados das provas: os resultados das provas de vestibular 

são apurados obedecendo aos seguintes critérios: candidato ausente a qualquer um 

dos módulos recebe a nota zero e é automaticamente eliminado do processo; os 

acertos de cada prova serão convertidos em nota bruta variável de zero a dez; e os 

candidatos que obtiverem nota zero em qualquer prova dos módulos objetivo e 

discursivo serão também automaticamente eliminados do processo. As notas brutas 

obtidas pelos candidatos nos módulos sofrem padronização estatística conforme o 

modelo abaixo:  

NPi = 5 + [(Ni-Mx)/DPx], na qual 

NPi = nota padronizada do candidato i naquela prova; 

Ni = nota do candidato i (antes da padronização) naquela prova; 

Mx = média das notas dos candidatos naquela prova, e 

DPx = desvio padrão das notas naquela prova. 

Obtém-se a média de cada candidato pela média ponderada das notas das 

seis provas, já estatisticamente padronizadas, conforme os seguintes pesos:  

Módulo Objetivo - Provas e Pesos: Matemática (3), Língua Portuguesa (3), 

Inglês (2), Humanas (2). 

http://www.fgv.br/processoseletivo
http://www.fgv.br/processoseletivo
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Módulo Discursivo - Provas e Pesos: Redação (10), Matemática Aplicada (10), 

História e Geografia (-). 

Os candidatos são classificados, ao final, em ordem decrescente pela média 

final obtida. Havendo empate, são adotados os seguintes critérios para desempate, 

em específico para o curso de graduação em Administração:  

- melhor nota bruta da prova de matemática aplicada;  

- melhor nota bruta da prova de redação;  

- melhor nota bruta da prova de matemática;  

- melhor nota bruta da prova de língua portuguesa;  

- melhor nota bruta da prova de inglês; e 

- melhor nota bruta da prova de humanas.  

Apuração dos resultados do ENEM: para o curso de graduação em 

Administração, os candidatos que se valerem do ENEM deverão obter resultados 

iguais ou superiores a 80% da nota máxima, tanto nas provas objetivas, como na 

prova de redação. A FGV realizará a classificação dos candidatos com base nas 

notas fornecidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da 

Educação - INEP/MEC. Os candidatos ao curso de graduação em Administração que, 

em qualquer uma das provas, tiverem obtido nota inferior a 80% da nota máxima, 

serão automaticamente eliminados do processo seletivo. Obtém-se a média aritmética 

das provas objetivas e de redação e, em seguida, relacionam-se os candidatos por 

ordem decrescente das médias. No caso de empate, terá preferência a nota da 

redação; persistindo o empate, terá preferência o mais idoso.  

- resultados dos processos seletivos: os resultados do vestibular e do ENEM 

são divulgados no endereço eletrônico www.fgv.br/processoseletivo. 

- matrícula: o processo de matrícula compreende duas etapas; a reserva de 

vaga e a matrícula efetiva propriamente dita, com a entrega de todos os documentos 

necessários listados no edital pertinente e publicada pela FGV. 

O ingresso por meio de transferência é oferecido ao aluno de curso superior de 

outra instituição de ensino superior, respeitados os cursos afins, a disponibilidade de 

vagas e os critérios seletivos específicos desde que o aproveitamento dos créditos 

das disciplinas compatíveis não ultrapasse 25% da carga horária total do curso de 

graduação em Administração da FGV/EBAPE.  

O Ingresso por transferência ex-officio dar-se-á na forma da lei; 

http://www.fgv.br/processoseletivo
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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. 

Nos cursos de Mestrado Profissional em Administração Pública, Mestrado 

Executivo em Gestão Empresarial, Mestrado Acadêmico e Doutorado em 

Administração, a seleção de candidatos para o preenchimento das vagas, é 

processada nas seguintes etapas. 

 Mestrado Profissional em Administração Pública: O processo seletivo do curso 

é realizado nos termos e na época estabelecidos pelo Colegiado de Pós-

Graduação da FGV/EBAPE, através de Edital de Convocação de Seleção, a 

ser disponibilizado pela Escola. Há uma nota mínima de corte das provas 

escritas definida pelo Colegiado de Pós-Graduação da FGV/EBAPE. A média 

final será composta pela média ponderada entre a média aritmética das provas 

e a nota da entrevista e análise de currículo, com pesos a serem definidos pelo 

Colegiado de Pós-Graduação da FGV/EBAPE. O candidato deve apresentar a 

seguinte documentação: três retratos 3x4 coloridos; cópia do Diploma de Nível 

Superior  autenticada; Histórico Escolar; Curriculum Vitae; cópia da Identidade  

autenticada; cópia do CPF; comprovante de pagamento da taxa de inscrição.  

 Mestrado Executivo em Gestão Empresarial: O processo seletivo para o 

ingresso no programa de Mestrado Executivo em Gestão Empresarial ocorre 

anualmente, a partir do 2º semestre. A seleção consiste de provas escritas 

(matemática, inglês e redação), análise curricular e entrevista com o candidato. 

O candidato poderá também apresentar o resultado de um dos testes: Anpad, 

GMAT ou GRE, válidos, em substituição as provas aplicadas pela Escola, salvo 

a prova de redação que é obrigatória. 

 Mestrado Acadêmico e Doutorado em Administração: A admissão de novos 

alunos para o Mestrado e Doutorado na EBAPE ocorre anualmente, com início 

no segundo semestre e abrange duas fases. As inscrições são abertas de julho 

a outubro. Devem ser submetidos os seguintes documentos para análise: 
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Curriculum Vitae; cópia da Identidade; três fotos 3x4 coloridas; cópia do CPF – 

apenas para residentes no Brasil; resultado do teste da ANPAD* GMAT ou 

GRE (obrigatório); resultado do teste do TOEFL, IELTS ou MTELP (opcional); 

cópia(s) do(s) Diploma(s) de Nível Superior e/ou de Pós-Graduação 

autenticada(s); Histórico Escolar (graduação); comprovante de pagamento da 

taxa de inscrição – apenas para residentes no Brasil; Pré-projeto de tese 

(apenas para candidatos ao doutorado). Os candidatos submetem-se também 

à prova de redação e entrevista.  

 

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. Os resultados do processo 

seletivo são válidos unicamente para ingresso no ano letivo definido por edital e por 

ordem de classificação por polo. São oferecidas as seguintes vagas por curso e 

município: 

Tabela 1 - Municípios e vagas para o Curso Superior de Tecnologia em Processos 
Gerenciais 

Município Quantidade de Vagas 

DF Brasília  150 

AM Manaus  50 

SP São Paulo  500 

PR Curitiba  150 

RJ Rio de Janeiro  350 

TOTAL DE VAGAS  1200 

Fonte: FGV On Line, 2012 

 
Tabela 2 - Municípios e vagas para o Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Comercial 
Município Quantidade de Vagas 

DF Brasília  120 

AM Manaus  120 

SP São Paulo  240 

PR Curitiba  120 

RJ Rio de Janeiro  120 

TOTAL DE VAGAS  720 

Fonte: FGV On Line, 2012 

 

Tabela 3 - Municípios e vagas para o Curso Superior de Tecnologia em Gestão 
Financeira 

Município Quantidade de Vagas 

DF Brasília  120 

AM Manaus  120 

SP São Paulo  240 

PR Curitiba  120 

RJ Rio de Janeiro  120 

TOTAL DE VAGAS  720 

Fonte: FGV On Line, 2012 
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Tabela 4 - Municípios e vagas para o Curso Superior de Tecnologia em Gestão 
Pública 

Município Quantidade de Vagas 

DF Brasília  120 

AM Manaus  120 

SP São Paulo  240 

PR Curitiba  120 

RJ Rio de Janeiro  120 

TOTAL DE VAGAS  720 

Fonte: FGV On Line, 2012 

 
Tabela 5 - Municípios e vagas para o Curso Superior de Tecnologia em Marketing 

Município Quantidade de Vagas 

DF Brasília  120 

AM Manaus  120 

SP São Paulo  240 

PR Curitiba  120 

RJ Rio de Janeiro  120 

TOTAL DE VAGAS  720 

Fonte: FGV On Line, 2012 

 

Tabela 6 - Municípios e vagas para o Curso Superior de Tecnologia em Gestão em 
Turismo 

Município Quantidade de Vagas 

DF Brasília  120 

AM Manaus  120 

SP São Paulo  240 

PR Curitiba  120 

RJ Rio de Janeiro  120 

TOTAL DE VAGAS  720 

Fonte: FGV On Line, 2012 

 

 Apoio Pedagógico e Administrativo ao Ensino de Graduação 

Os alunos do curso de graduação da FGV/EBAPE contam com o apoio da 

Coordenação do curso, a qual é composta por um coordenador, um coordenador-

adjunto e duas secretárias.  A coordenação funciona durante todo o ano letivo, das 

7h30 às 18h00. 

Há ainda o Núcleo de Apoio ao Ensino de Graduação (NAEG), o qual está 

localizado na sala 311. Este órgão é responsável pelas funções de interface entre a 

direção, coordenação, professores e alunos do curso de graduação. Nele trabalham 

pedagogas, cujo objetivo é acompanhar o aluno desde o momento em que se 

candidata ao curso até a conclusão do mesmo. 

As principais atribuições do NAEG são: assessorar a coordenação e demais 

órgãos colegiados do curso; entrevistar os candidatos aprovados no processo seletivo 

fornecendo informações sobre a estrutura do curso; orientar e atender alunos, pais e 

professores nas questões diárias do curso; oferecer suporte pedagógico às práticas 

escolares, atividades de estudo, acompanhamento e desenvolvimento dos alunos; 

elaborar planos de estudo para os alunos que apresentam dificuldades; acompanhar 
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o rendimento acadêmico das turmas produzindo relatórios para as coordenações do 

curso; elaborar horários, calendários anuais e de provas; atuar como mediador na 

solução de eventuais conflitos envolvendo alunos (individualmente ou em grupos), 

alunos e professores, alunos e coordenação, alunos e funcionários, professores e 

coordenação e funcionários e coordenação, bem como resolver questões disciplinares 

e encaminhá-las à coordenação para a aplicação das regras estabelecidas no 

regulamento do curso. 

O NAEG funciona para atendimento aos alunos, pais e professores de segunda 

a sexta-feira das 07h30min às 17h30min. 

No que tange às questões administrativas, os alunos se reportam à Secretaria 

de Registros Acadêmicos- SRA localizada no terceiro andar. Este é o órgão 

responsável pela execução de todas as medidas de natureza acadêmica, 

administrativa e financeira pertinentes à vida escolar do aluno, assim como a 

manutenção dos registros escolares, na forma exigida em lei e nas normas em vigor 

na Escola. 

Destacam-se dentre as funções da Secretaria: efetuar matrículas; providenciar, 

encaminhar, publicar e emitir documentos relativos à vida acadêmica do aluno 

(identidade estudantil, boletos de pagamentos, declarações, histórico escolar, 

diplomas etc.); exercer o controle financeiro do pagamento das mensalidades 

escolares e das bolsas de estudo concedidas aos alunos; o registro de dados no 

sistema de gerenciamento do controle acadêmico do curso; bem como a prestação de 

informações a toda comunidade acadêmica. Neste sentido, toda e qualquer 

solicitação do aluno no que diz respeito às questões acadêmicas, administrativas e 

financeiras deve ser feita mediante requerimento preenchido em impresso 

diretamente na Secretaria do curso, que o encaminhará aos setores competentes. A 

SRA funciona de segunda a sexta-feira, das 9:00h às 19:00h. 

 Atendimento Extraclasse 

O atendimento extraclasse aos alunos é realizado pelos professores em regime 

de trabalho de tempo integral e tempo parcial.  

 Estimulo à Iniciação Científica  

Dentre as várias atividades exercidas em 2011, uma merece destaque 

especial: os projetos de iniciação científica que permitem aos alunos desenvolver 

pesquisas acadêmicas aplicadas a diferentes áreas de interesse. A  FGV/EBAPE, 

uma instituição que promove ensino e pesquisa de excelência, cabe formar além de 
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líderes, os futuros professores e pesquisadores, responsáveis pelo desenvolvimento 

da ciência em nosso país. A Escola conta, como já mencionado, além do Programa 

PIBIC/CNPq (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação de Científica do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), com o seu próprio programa 

de estímulo à pesquisa denominado Pro-Pesquisa (Programa de Apoio à Pesquisa e 

Produção Acadêmica Docente da FGV/EBAPE).  

 Estimulo à Permanência  

Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes, a 

FGV/EBAPE oferece cursos de nivelamento em Matemática. É ofertada, na 

Graduação em Administração, aos ingressantes, a disciplina de nivelamento na área 

de matemática denominada “Cálculo Zero”. 

 Estimulo ao Aperfeiçoamento Estudantil  

O aluno da graduação da Escola, Gabriel Sena de Souza, foi aprovado para 

participar do Programa de Formação Cultural que será realizado nos meses de janeiro 

e fevereiro de 2013, em Paris, na universidade de Paris IV-Sorbonne. 

Não obstante, o Programa Integrado dos Centros de Pós-Graduação e 

Graduação da FGV/EBAPE promoveu processo seletivo para que alunos do curso de 

Doutorado em Administração lecionem nas disciplinas de Graduação.  As vagas 

abertas para este processo seletivo, para o ano de 2013, abrangiam Psicologia, 

Marketing, Organização, Sistemas e Métodos, Comportamento Organizacional e 

Teoria Geral da Administração. Para participar do processo seletivo, os alunos de 

Doutorado deveriam apresentar as seguintes condições: estar regularmente 

matriculado no curso, possuir ensaio teórico concluído e aprovado sem restrições, 

possuir título de mestre ou curso de graduação ou mestrado na área da disciplina, 

apresentar recomendação de seu professor orientar atestando que o aluno está apto 

a lecionar.  Esta iniciativa teve por objetivo aproximar os cursos da Escola e promover 

o interesse dos alunos do Doutorado pela inclusão na vida acadêmica.  

 Cursos extra classe oferecidos 

 Curso de Teatro 

 Curso de francês 

 Oficina de Técnicas de Estudo  

 Oficina de Metodologia Científica  
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 Apoio Financeiro  

A FGV/EBAPE possui programa de bolsas aos alunos de graduação e pós-

graduação. 

As modalidades de bolsas de estudos concedidas aos alunos regularmente 

matriculados no curso de Graduação da EBAPE são divididas em quatro categorias:  

1.      Bolsa Mérito (Não restituível); 

2.      Bolsa Restituível; 

3.      Bolsa Demanda Social (Não restituível); 

4.      Bolsa a Funcionários e seus dependentes legais (Não restituível). 

  

Tipos de bolsas Curso de Graduação  

 BOLSA MÉRITO 

Há dois tipos de Bolsa Mérito oferecidas pela EBAPE–FGV.  

Bolsa Mérito concedida de acordo com classificação no vestibular. São oferecidas 

bolsas integrais para os 05 primeiros colocados no vestibular e bolsas parciais aos 

alunos entre a 06ª e 10ª colocações. A bolsa mérito, concedida de acordo com a 

classificação no vestibular, não é restituível pelo discente e será mantida durante a 

realização do curso, observados os critérios do Regulamento, entre os quais  manter 

média acumulada maior ou igual a 7,0 durante todos os semestres subsequentes ao 

da concessão, estando sujeito à suspensão da bolsa. 

Bolsa Mérito concedida de acordo com o desempenho acadêmico no decorrer 

do curso intermitente. São oferecidas bolsas aos alunos de graduação em função de 

desempenho acadêmico durante o curso, consistindo na gratuidade integral ou parcial 

de mensalidades escolares. A bolsa mérito de desempenho acadêmico é concedida 

semestralmente, obedecendo-se o desempenho acadêmico acumulado (CRA - 

Coeficiente de Rendimento Acadêmico) do bolsista, no período imediato e 

anterior. Não é restituível pelo discente e poderá ser mantida, durante a realização do 

curso, observados os critérios do Regulamento, entre os quais 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 
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acadêmico e/ou necessidade econômico-financeira. Os recursos financeiros da Bolsa 

Restituível provêm do Fundo de Bolsas da Fundação Getúlio Vargas (Portaria Nº 

17/2002), cujo financiamento é corrigido pelo Índice Geral de Preços de Mercado 

(IGP-M). O percentual a ser concedido a cada aluno varia de 0% a 100% do valor das 

mensalidades no semestre escolar e é definida por decisão da Comissão de Bolsas 

da FGV/EBAPE com base na documentação apresentada pelo aluno requerente, 

sendo ouvida a Controladoria da Escola neste processo, para fins consultivos. O 

ressarcimento é obrigatório, devendo o aluno iniciar o pagamento do valor financiado 

um ano após seu ingresso no curso. A concessão e manutenção da bolsa restituível 

dependem de critérios observados no Regulamento, entre os quais manter média 

acumulada maior ou igual a 6,0  durante todos os semestres subsequentes ao da 

concessão, estando sujeito à suspensão da bolsa. 

 

BOLSA DEMANDA SOCIAL 

A Bolsa Demanda Social é concedida de acordo com a necessidade financeira 

e social do requerente (integral e parcial). O aluno contemplado com esta modalidade 

de bolsa terá direito: 

 

a.      Isenção de mensalidade 

b.      Isenção de taxas escolares; 

c.      Auxilio para sustento referente à material escolar, alimentação, transporte 

e moradia.   

A bolsa Demanda 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. Não é restituível pelo Discente. 

 

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 será feita mediante o requerimento do funcionário da Instituição. Não é 

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

 CAPES 

 CNPq 

 Institucional (interna da Escola) 

Estas bolsas são concedidas de acordo com o bom desempenho dos alunos no 

processo seletivo realizado.  

 

 Os cursos de graduação tecnológica oferecem bolsas de estudo, de acordo 

com o número de matrículas feitas através do vestibular.  São oferecidas bolsas de 

mérito para o primeiro colocado geral do vestibular, independente do curso e polo, e 

bolsas sociais para 5% do número de matrículas do vestibular.  Ademais, a Direção 

da FGV/EBAPE e a Coordenação da Graduação anunciaram, este ano, a abertura 

das inscrições para o Programa de Bolsas Ibero-Americanas Universidades 2012, que 

concederá bolsas de estudos em universidades iberoamericanas. Os alunos da 

graduação podem concorrer a bolsas de estudos nas seguintes instituições de ensino: 

Universidad Nacional de Quilmes (Argentina); Universidad del Rosario (Colômbia); 

Universitat Pompeu Fabra (Espanha); Tecnológico de Monterrey (México); 

Universidade de Coimbra (Portugal) e Universidade Técnica de Lisboa (Portugal). Os 

interessados tiveram até o dia 27 de maio para fazer a inscrição pelo site do 

Santander Universidades. Lançado em 2011, o Programa de Bolsas Santander é uma 

iniciativa com cinco anos de duração – 2011 a 2015 – que incentiva e promove a 

mobilidade de estudantes de graduação entre universidades iberoamericanas. O 

Programa tem, como principais objetivos, fortalecer a internacionalização da atividade 

acadêmica, criar novas frentes de colaboração e reciprocidade, fortalecer o 

intercâmbio bilateral e estreitar o relacionamento entre universidades dos países 

ibero-americanos por meio da construção de um espaço de conhecimento 

socialmente responsável. 

 

 Apoio ao Estagio e à Colocação Profissional 

A FGV/EBAPE além de buscar a excelência no ensino, auxilia o aluno no 

momento de seu ingresso ao mercado de trabalho. Para isso conta com a 

Coordenação de Estágios e Colocação Profissional, órgão responsável pelos estágios 

http://ebape.fgv.br/programas/graduacao/contato
http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas
http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas
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dos alunos, bem como pela orientação e colocação profissional dos alunos formandos 

no mercado de trabalho.  

Durante o ano letivo de 2012, a FGV/EBAPE, por meio de workshops, palestras 

e encontros, e em contato constante com as empresas, disponibilizou informações 

relevantes e sempre atualizadas, sobre perfil profissional, mercado de trabalho e 

carreiras. O atendimento individualizado permitiu compreender as reais necessidades 

de nossos alunos, proporcionando um apoio efetivo e diferenciado que busca alinhar 

sua qualificação às demandas atuais. Em 2012, foram divulgadas internamente pela 

FGV diversas oportunidades de estágio, de programas trainee e vagas efetivas, 

sempre atualizadas em relação às demandas do mercado. 

Os benefícios da rede administrada pela FGV/EBAPE são evidenciados pela 

participação significativa de profissionais formados pela Escola em posições de 

destaque e liderança no mercado. 

As parcerias entre o Setor de Estágios e Colocação Profissional e as empresas 

abrem oportunidades de ingresso no mercado de trabalho para os alunos. É possível 

alocá-los em posições onde a prática dos conhecimentos teóricos seja exercida e 

transformada em atitudes e comportamentos que são determinantes no futuro, como 

relacionamento em equipe, senso crítico e flexibilidade.   

Os convênios disponibilizados aos alunos classificam-se em duas modalidades: 

a) convênios mediante agentes de integração de estágio – são agentes de 

integração de estágio organizações como a Fundação Movimento Universitário 

de Desenvolvimento Econômico e Social (Fundação Mudes) e o Centro de 

Integração Escola Empresa (CIEE). Os convênios estabelecidos por estes 

agentes obedecem aos requisitos legais previstos na legislação que rege os 

estágios e desempenham o papel de facilitadores na relação entre empresas e 

instituições de ensino.  

b) convênios diretos entre a FGV e empresas – são aqueles assinados 

diretamente entre a FGV, no interesse de suas Escolas, e determinada 

empresas, que preferem não utilizar as facilidades oferecidas pelos agentes de 

integração nos processos seletivos para vagas de estágio.  

 

Ainda no que se refere à colocação profissional de seus alunos, a Escola 

promoveu dois “Short Chat - encontros da graduação da FGV/EBAPE com o mercado 

de trabalho”. No primeiro encontro, o convidado foi Cristiano Maron Ayres, diretor 
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Financeiro do Banco Modal, um dos bancos mais importantes do país no seu ramo de 

atuação. Na segunda edição, o convidado foi Kris Fellrath, vice-presidente da Boeing 

Commercial Airplanes – a maior empresa aeroespacial do mundo e líder na 

fabricação de jatos comerciais e de sistemas espaciais de defesa e segurança. Além 

dele, estiveram presentes Kathleen Reid, Parisa Varzanded e James Gardett, todos 

da Boeing. O projeto Short Chat tem como objetivo promover uma série de encontros 

dos alunos dos 6°, 7° e 8° períodos do curso de graduação da FGV/EBAPE com 

renomados gestores de organizações públicas e privadas, a fim de propiciar um 

contato mais estreito com a realidade do mercado de trabalho. A ideia é estimulá-los a 

refletir sobre o futuro profissional, esclarecer dúvidas e ampliar as possibilidades de 

atuação no mercado de trabalho.  

Figura 58 - Encontro Short Chat 

 
                                   Fonte: Site da FGV, 2012 

Não obstante, em setembro de 2012, a FGV realizou a primeira edição da 

“FGV Talentos”, movimentando centenas de estudantes à procura de estágios ou 

programas de trainee. No dia 03 de setembro, estiveram presentes os expositores 

ActionAid Brasil, CIEE, Mudes, Page Talent, Plural Capital, PWC e Souza Cruz. Em 

entrevista à Globo News, o presidente da FGV Carlos Ivan Simonsen Leal apontou 

que esta experiência é a primeira etapa para que a feira possa ser realizada em 

outras unidades da instituição. Sobre as oportunidades no mercado de trabalho, 

Simonsen disse que é preciso gerar empregabilidade, e que para isso “não é apenas 

capacitar as pessoas, é preciso reunir os empregadores e os candidatos num lugar 

só. O objetivo da Fundação é criar esse fórum onde possa ter essa troca, essa busca 

de oportunidades”.  A palestra de abertura – “Oportunidades e desafios do mercado 
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de trabalho” – foi realizada pelo diretor de projetos da Chemtech - a Siemens 

Business - Gildeon Filho. A segunda palestra, com o tema “Mitos e Verdades: a 

carreira no mercado de trabalho” foi conduzida por Claudio Pracownik, do Banco 

Brasil Plural. No dia 04 e 05 de setembro, mais empresas ofereceram novas 

oportunidades aos estudantes. Durante a tarde aconteceram as palestras 

“Empreendedorismo: por que arriscar?” – com o diretor de categorias do Peixe 

Urbano Luke Cohler -, e “Carreiras: competências para um profissional de sucesso”- 

conduzida pelo sócio da Prática de Adivisory – Ernst & Young José Carlos Costa 

Pinto.  

Ainda no tocante à colocação profissional, a Escola participa de processos 

seletivos internacionais. A este respeito, citamos o Programa de Estágio P&G (Procter 

And Gamble) no Panamá. Os alunos do curso de graduação da FGV/EBAPE 

participaram do processo seletivo da P&G Latin America Regional Center, no 

Panamá. Nesta oportunidade, os estudantes latino-americanos experimentaram o 

desafio de uma carreira internacional. Puderam participar desse processo alunos das 

seguintes áreas de atuação: Marketing, Finanças, Product Supply e Inteligência de 

Mercado.  

 

 Informe ENADE 2012 

No dia 18 de novembro de 2012, a FGV/EBAPE realizou um encontro com o 

objetivo de informar aos alunos concluintes e aos alunos com cumprimento de  80% 

da carga horária do Curso de Graduação em Administração, da participação e 

relevância no exame ENADE 2012 para sua formação.  

Neste encontro a Escola contou com a presença dos ex-alunos, de vários 

professores, inclusive de diferentes departamentos, e pessoal de apoio. 

Aos alunos foram apresentados os indicadores da pesquisa interna da EBAPE 

sobre os professores e a estrutura da EBAPE; ressaltando a importância nacional e 

internacional da FGV no cenário educacional e corporativo. Professores e ex-alunos 

da FGV falaram sobre suas experiências educacionais e no mercado de trabalho, 

enfatizando a importância do ENADE no cenário Nacional. 

Aproveitando a oportunidade, e com intenção de estimular os alunos a se 

prepararem para o exame, a Escola disponibilizou material com informações gerais, 

Relatório Síntese, e provas dos exames anteriores. Além de acesso, como forma de 
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recapitular os conteúdos já apreendidos, a Escola elaborou e disponibilizou  um 

simulado geral,  on-line.  

No dia 09/11/2012, os alunos tiveram a oportunidade de participar de um QUIZ, 

organizado juntamente com a Escola de Direito/FGV, com 21 questões de Formação 

Específica, sendo uma dissertativa, e 21 questões de Formação Geral, sendo uma 

questão dissertativa. Os seis melhores colocados, foram agraciados com vale-livro da 

livraria FGV.  

No dia 25/11 realizou-se um encontro, às 10h da manhã, na própria FGV/EBAPE, 

com alunos, professores e equipe de apoio para acompanhar os alunos até o local da 

prova ENADE/2012.  

Para finalizar, no dia 18/12 foi promovido um novo encontro com os alunos, 

com a presença de professores e colaboradores, que se empenharam no 

reconhecimento do ENADE 2012 como parte importante para a continuação das 

atividades educacionais da FGV/EBAPE.  

Este panorama mostra que houve um efetivo comprometimento da 

FGV/EBAPE com o desempenho de seus alunos no ENADE/2012. 

Esta foi uma iniciativa da Escola para atendimento, inclusive, do disposto no 

artigo 7º, parágrafo 2º, da Portaria Normativa 06 de 14 de março de 2012, expedida 

pelo MEC, onde se prescreve que é responsabilidade das instituições de ensino a 

plena divulgação sobre o ENADE junto ao corpo discente. A seguir, fotos do evento.  

 

Figura 59 - Coquetel ENADE 

 
Fonte: Coordenação da Graduação em Administração da EBAPE, 2012 
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Figura 60 - Coquetel ENADE 

 
Fonte: Coordenação da Graduação em Administração da EBAPE, 2012 

 
A EBAPE/FGV vem ressaltando o eixo central de sua missão que é o de 

educar e contribuir para o desenvolvimento do Brasil, com orgulho parabeniza os 

novos líderes das turmas de Graduação, que se formam, e partem para assumir 

novos desafios e novas responsabilidades.  

 

A seguir, apresentamos um registro deste especial momento na vida dos 

alunos das turmas de Graduação em Administração. 

 

      Figura 61 - Formatura EBAPE      Figura 62 - Formatura EBAPE 

  
Formatura da turma de Graduação Formatura da turma de Graduação 

em Administração 2011.2 em Administração 2012.1 
 

 Fonte: Site FGV 2012 
 

 

     

 FGV Esportes 

Além de incentivar atividades de ensino, pesquisa e extensão, a FGV/EBAPE 

investe também nas atividades esportivas. Este ano, foi lançado o projeto “FGV 
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Esportes” que proporciona aos alunos dos cursos de graduação a oportunidade de 

praticar exercícios físicos gratuitamente. O programa acontece em seis locais da 

cidade do Rio de Janeiro, sendo que na Praia de Botafogo uma tenda exclusiva fica 

disponível aos inscritos. Entre as opções de atividades, estão os circuitos de areia, a 

corrida, os exercícios funcionais, o futebol de areia, além da prática slackline - esporte 

de equilíbrio sobre uma fita de nylon.  

A Superintendência de Comunicação e Marketing da FGV criou este projeto a 

partir de um programa desenvolvido anteriormente pela DIREITO RIO para estimular 

a prática saudável de esportes. O projeto chega no momento em que há uma 

necessidade urgente de tornar a população mais consciente dos benefícios que uma 

vida com exercícios físicos e alimentação saudável proporciona. As inscrições para 

participar do “FGV Esportes” podem ser feitas pelos alunos de graduação no site 

www.fgv.br/fgvesportes/.  

 

b) Acompanhamento dos Egressos  

Objetivando estabelecer aproximação com os ex-alunos do stricto sensu, dos 

últimos anos, a FGV/EBAPE promoveu encontro no final de julho de 2012 com os 

alunos que concluíram os Programas de Mestrado Acadêmico e o Doutorado nos 

anos de 2009, 2010 e 2011.  

Em uma cerimônia marcada pela emoção e sentimento de dever cumprido, 

foram relembrados os momentos marcantes de toda jornada acadêmica, dedicação e 

empenho. Mestres e Doutores preparados para integrar o corpo docente e 

pesquisador de instituições acadêmicas conceituadas e contribuir para o avanço da 

ciência e tecnologia. A seguir, registro desse especial momento: 

Figura 63 - Formatura EBAPE 

 
Solenidade das turmas de Mestrado Acadêmico e Doutorado,  

concluídas em 2009,2010 e 2011.  
                                                      Fonte: Site FGV 2012 

http://www.fgv.br/fgvesportes/
http://www.fgv.br/fgvesportes/
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Durante o evento, foi aplicada pesquisa aos egressos presentes, através da 

qual foi possível gerar e atualizar o banco de dados, além de obter informações de 

posicionamento profissional após a conclusão dos Programas.  

Com esta iniciativa, a Escola pretende desenvolver um programa de 

acompanhamento dos ex-alunos.  Os respectivos relatórios gerados pelo sistema de 

apuração dos dados coletados apresenta o perfil dos egressos dos cursos e encontra-

se também à disposição, na instituição, para consulta. A seguir, breves resumos dos 

perfis de egressos dos cursos.  

A seguir, apresentamos um panorama do perfil identificado dos egressos dos 

programas Stricto Sensu de 2012. O documento na íntegra encontra-se disponível 

para consulta na FGV/EBAPE. 
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Figura 64 - Egressos Graduação Presencial 2012.1 – considerando 11 respondentes de 13 egressos 

 

 
    Fonte: Dados Internos da Escola, 2012 
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Figura 65 - Egressos Graduação Presencial 2012.1 – considerando 11 respondentes de 13 egressos 

 

 
Fonte: Dados Internos da Escola, 2012 
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Figura 66 - Egressos Graduação Presencial 2012.2 – considerando 28 respondentes de 44 egressos 
 

 
 Fonte: Dados Internos da Escola, 2012 
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Figura 67 - Egressos Graduação Presencial 2012.2 – considerando 28 respondentes de 44 egressos 

 

 
 Fonte: Dados Internos da Escola, 2012 
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Figura 68 – Perfil dos Egressos Mestrado 2012  considerando 26 respondentes de 57 
egressos 

DADOS PESSOAIS 

No que diz respeito a gênero, evidenciamos um equilibro com 50%(13) dos alunos 

respondentes sendo do sexo masculino e outros 50% para o sexo feminino.  

Em relação ao estado civil, percebemos que 46% (12) são solteiros.  

Verificamos também que 92% (24) dos alunos residem no Rio de Janeiro, sendo 

62%(16) junto com Conjugues/filhos. 

DADOS DE FORMAÇÃO ACADÊMICA 

No que tange a formação acadêmica, 58%(15) dos alunos não possuem Pós-

Graduação Lato Senso (especialização) e 8%(2) já possuem Pós-Graduação Stricto 

Sensu (Mestrado). 

Em relação ao financiamento do curso, 38%(10) afirmaram terem estudado através de 

bolsa institucional. 

No que se refere conhecimento de língua estrangeira, 54%(14) possui o domínio 

fluente do inglês e 38%(10) conhecimento avançado. Destaca-se também que 23%(6) 

dos alunos possuem conhecimento avançado da língua francesa e 15%(4) da 

espanhola. 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Para 46%(12) dos alunos, o curso lhe preparou muito bem para o mercado de 

trabalho. Em relação ao estimulo para pesquisa, 85%(22) responderam que sim e 

54%(14) afirmaram que o curso contribuiu para incentivar a carreira docente.  

No que tange a contribuição para ascensão profissional, 50%(13) responderam que 

sim. 96%(25) também afirmaram que o curso contribui para aumento da rede de 

contatos  e para  realização pessoal. 

Em relação ao conceito atribuído ao curso, 31%(8) classificaram como excelente e 

54%(14) como muito bom. Já o conceito atribuído a escola, 27%(7) classificaram 

como excelente e 46%(12) como muito boa. 

SITUAÇÃO PROFISSIONAL 

No que refere-se a atuação profissional, 100%(7) dos alunos estão exercendo 

atividades, sendo 58%(15)  por concurso público. Dentre os cargos ocupados, apenas 

4%(1) atuam como docente e 8%(2) como pesquisador. Sobre a área de interesse, 

42%(11), tem perspectiva de atuar com Docência e 46%(12) com Pesquisa.   

INFORMAÇÕES SOBRE ORGANIZAÇÃO 
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No que diz respeito às informações sobre as organizações, 95%(21) das empresas 

estão localizadas no município do Rio de Janeiro. Dentre a classificação do porte, 

76%(13) são classificadas como grandes empresas, sendo 74%(17) pertencentes ao 

setor público. 

Fonte: Dados Internos da Escola, 2012 

 
Figura 69 – Perfil dos Egressos Doutorado 2012 – considerando 07 respondentes de 
17egressos 

DADOS PESSOAIS 

No que diz respeito a gênero, evidenciamos maior presença feminina com 57%(4) dos 

alunos respondentes.  

Em relação ao estado civil, percebemos que 57% (4) são casados.  

Verificamos também que 100% (7) dos alunos residem no Rio de Janeiro, sendo que 

71% (5) junto com seus Conjugues/filhos. 

DADOS DE FORMAÇÃO ACADÊMICA 

No que tange a formação acadêmica, 71%(5) dos alunos  possuem Pós-Graduação 

Lato Senso (especialização) e 100%(7) possuem Pós-Graduação Stricto Sensu 

(Mestrado). 

Em relação ao financiamento do curso, 57%(4) afirmaram terem arcado com recursos 

próprios. 

No que se refere conhecimento de língua estrangeira, 86% possui o domínio fluente 

do inglês. Destaca-se também que 57%(4) dos alunos dominam o espanhol, sendo 

que 14%(1) de forma fluente e 43%(3) de forma avançado. 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Para 57%(4) dos alunos, o curso lhe preparou muito bem para o mercado de trabalho. 

Em relação ao estimulo para pesquisa, 100%(7) responderam que sim e 86%(6) 

afirmaram que o curso contribui para incentivar a carreira docente.  

No que tange a contribuição para ascensão profissional, 57%(4) responderam que 

sim. 57%(4) também afirmaram que o curso contribui para aumento da rede de 

contatos  e 86%(6) que contribui para a realização pessoal. 

Em relação ao conceito atribuído ao curso e a escola, 43%(3) classificaram como 

excelente e 57%(4) como muito bom. 

SITUAÇÃO PROFISSIONAL 

No que refere-se a atuação profissional, 100%(7) dos alunos estão exercendo 

atividades, sendo 86%(5)  por concurso público. Dentre os cargos ocupados, 71%(5) 
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atuam como docentes. Sobre a área de interesse, 86%(6), tem perspectiva de atuar 

com Docência e Pesquisa.   

INFORMAÇÕES SOBRE ORGANIZAÇÃO 

No que diz respeito às informações sobre as organizações, 57%(4) das empresas 

estão localizadas fora do município do Rio de Janeiro. Dentre a classificação do porte, 

100% (7) são classificadas como grandes empresas, sendo 86%(6) pertencentes ao 

setor público. 

Fonte: Dados Internos da Escola, 2012 

 

c) Entidades Estudantis - Diretório Acadêmico  

O corpo discente tem como órgão de representação o Diretório Acadêmico, 

regido por Estatuto próprio, por ele elaborado e aprovado conforme a legislação 

vigente.  

A representação tem por objetivo promover a cooperação da comunidade 

acadêmica e o aprimoramento da FGV/EBAPE. 

Compete ao Diretório Acadêmico indicar os representantes discentes, com 

direito a voz e voto, nos órgãos colegiados da Escola, vedada a acumulação. 

Aplicam-se aos representantes estudantis nos órgãos colegiados as seguintes 

disposições: 

 são elegíveis os alunos regulares, matriculados em, pelo menos, três disciplinas, 

importando a perda dessas condições em perda do mandato; e 

 o exercício da representação não exime o aluno do cumprimento de suas 

obrigações escolares. 

O Diretório Acadêmico dispõe de sala no quarto andar do edifício Sede da 

Fundação Getúlio Vargas, mobiliada, equipada com computador, telefone e 

climatizada. O Diretório possui conta de e-mail institucional.  As atividades 

desenvolvidas pelo Diretório Acadêmico da FGV/EBAPE foram listadas na Dimensão 

3 deste relatório.  

 

d) FGV Junior - Empresa Junior 

O curso de Graduação em Administração possui uma Empresa Junior, desde 

2004, denominada FGV Junior. A FGV Junior está instalada em sala no quarto andar, 

do Edifício Sede da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro e conta com 

mobiliário, microcomputadores, conta de rede, e-mail institucional e contato telefônico. 
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Os integrantes da FGV Junior têm pleno acesso a quatro laboratórios de informática, 

providos de equipamentos novos, softwares necessários ao aprendizado na área de 

gestão e rede wireless.  

A FGV Jr possui ainda ao dispor consulta e empréstimo de títulos na Biblioteca 

Mario Henrique Simonsen. Além do suporte operacional, a FGV/EBAPE provê suporte 

acadêmico com a ativa participação de seu corpo docente na orientação e supervisão 

dos projetos captados e desenvolvidos pela FGV Junior.  Os integrantes da FGV 

Junior são orientados na elaboração de planos de negócios e na 

estruturação/reestruturação dos empreendimentos de seus clientes, vivenciando na 

prática a teoria aprendida em sala de aula.  

Através da FGV Junior, é possível ao aluno experimentar a realidade do 

ambiente organizacional em seus primeiros semestres de estudo. Estimula-se assim a 

interação entre aluno e organizações privadas, públicas e ONGs, fortalecendo no 

aluno o compromisso com a geração de soluções alinhadas com a realidade nacional. 

Desde 2011 a FGV Junior tem passado por um processo de reestruturação. Foi 

elaborado um diagnóstico das necessidades para relançamento pelo Professor 

responsável, com apoio da Coordenação e Direção da EBAPE. Houve a 

disponibilização de sala e recursos físicos necessários à operação da empresa Junior. 

Em seguida, um grupo de alunos, acompanhados pelo professor responsável, 

vem se dedicando ao redesenho da empresa. Devido ao período de inatividade, as 

providências relativas às pendências documentais, regularização de impostos e 

obrigações fiscais têm sido priorizadas. Uma Assembleia elegeu os novos membros 

da Diretoria e a ata dessa alteração está sendo registrada em Cartório para oficializar 

a nova gestão. 

As principais fases do planejamento interno da FGV Jr foram concluídas e a 

empresa se prepara para receber novos membros, inicialmente com o objetivo de 

qualificar o capital humano para, em seguida, receber novos projetos. Além disso, 

serviços de consultoria voluntária estão previstos. 

Atividades concluídas: 

•  Elaboração do Planejamento Estratégico; 

•          Desenho do Processo Seletivo; 

•          Elaboração da declaração de desimpedimento; 

•          Elaboração do edital de convocação; 

•          Elaboração da ata de posse da nova diretoria; 
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•          Confecção da página no Facebook; 

•          Regularização dos impostos municipais; 

•          Confecção do Código de Conduta; 

• Revisão da missão, visão e valor; 

•  Confecção do programa de treinamento, visando padronizar a operação e 

elevar a efetividade. 

Atividades em andamento: 

•          Regularização dos impostos federais; 

•          Desenho de processos e procedimentos internos; 

•          Análise de mercado; 

•          Elaboração do plano de carreira; 

•          Restauração do website; 

•          Definição da estrutura de custos e política de preços; 

•          Registro da ata de constituição de nova diretoria; 

•          Planejamento da divulgação de serviços.  

Próximos passos: 

•          Inclusão da empresa na certificação digital; 

•          Autorização para emissão da nota fiscal carioca; 

•          Elaboração de declarações e registros contábeis; 

•          Atualização dos dados bancários, consoante à nova gestão. 

Além disso, é preciso mencionar que A FGV Junior participou, em novembro, 

do treinamento de gestão de projetos. A coordenação foi do professor da EBAPE 

Daniel Merabet.  

 

e) Time SIFE  

O Time SIFE da FGV/EBAPE e sua atuação já foram amplamente descritos na 

Dimensão 3 deste relatório.  
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4.10. DIMENSÃO X – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

4.10.1. Pontos Fortes  

a) Aspectos Financeiros e Orçamentários. Estratégia de Gestão 

Econômico-Financeira. 

Compete precipuamente à Mantenedora promover os adequados meios de 

funcionamento das atividades da Escola, colocando-lhe à disposição, os bens móveis 

e imóveis de seu patrimônio, ou de terceiros a ela cedidos e assegurando-lhe os 

suficientes recursos financeiros de custeio. Da Mantenedora depende a aprovação do 

Orçamento Anual da Escola e decisões que tenham repercussão econômico-

financeira. 

A sustentabilidade financeira das atividades de ensino e pesquisa da 

FGV/EBAPE é obtida através da oferta de cursos de pequena, média e longa duração 

na área de Administração e da prestação de assistência técnica a organizações 

públicas e privadas, objetivando coadjuvá-las na busca da eficiência, produtividade e 

qualidade de serviços.  Os recursos obtidos por meio dessas atividades são 

distribuídos entre as áreas de ensino e pesquisa da Escola. Todos os recursos 

disponíveis na instituição são investidos para a melhoria da qualidade de ensino 

oferecido e das demais atividades realizadas. 

 

b) Autonomia da Instituição em relação à Mantenedora 

A Mantenedora é responsável perante as autoridades públicas e o público em 

geral pela Mantida, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao seu bom 

funcionamento, respeitados os limites da Lei e do Regimento Interno da FGV/EBAPE, 

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

órgãos deliberativo e executivo. 

 

5. CONCLUSÕES 

A Comissão Própria de Avaliação conclui que a FGV/EBAPE se adéqua às 

normas e procedimentos legais para atender de forma satisfatória ao processo de 

formação de seus estudantes contribuindo para a formação de líderes que contribuem 

para o desenvolvimento do Brasil.  

Ademais, é necessário ressaltar que os processos acadêmicos, pedagógicos, 

normativos e gerenciais da FGV/EBAPE se encontram em permanente processo de 
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transformação em todos os seus níveis, estratégicos, táticos e operacionais, assim 

como sua organização acadêmica, o que envolve sua gestão, organização docente e 

discente, com o objetivo de aperfeiçoamento. Assim, a CPA conclui que a 

FGV/EBAPE vem trabalhando no sentido de aperfeiçoar seus processos de 

planejamento e avaliação de modo a organizar e facilitar os processos internos e 

externos, principalmente junto aos órgãos reguladores. 
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5.1. Comparativo “Avaliação Desafios 2013 – Ações Realizadas em 2012”  

 

Figura 70 - Avaliação Desafios 2013 e Ações Realizadas em 2012 
DIMENSÃO DESAFIOS 2012 SITUAÇÃO REALIZAÇÃO EM 2012 DESAFIOS E METAS PARA 2013 

Dimensão 1: A missão e o 

plano de desenvolvimento 

institucional 

Manter programas e ações que contribuem 

para o alcance da missão da instituição de 

ensino. 

Superada 

Todas as ações empreendidas em 2012 

foram alinhadas no sentido do 

cumprimento das metas; 

 

Novas ações não previstas foram 

implementadas. 

Submissão  a  EFMD do processo de 

acreditação EQUIS da Escola e 

recebimento da comissão de avaliação; 

 

Inicio de processo de submissão ao 

AACSB; 

 

Integralização acadêmica e administrativa 

dos cursos de graduação tecnológica; 

 

Aprovação do Código de Ética da 

Graduação; 

 

Expansão de  novos polos e cursos de 

Graduação Tecnológica - EAD. 

 Avançar no sentido do aperfeiçoamento e 

internacionalização dos seus programas, 

atividades e equipe;  

Superado 

Atendimento das metas na contratação 

de professores e programas 

internacionais e ampliação das 

atividades de intercâmbios existentes. 

Promover ações/programas que contribuam 

para o desenvolvimento institucional; e  
Superado 

Esforços contínuos para aperfeiçoar a 

estrutura e os processos 

organizacionais da escola. 

Dar prosseguimento ao processo de 

submissão às agências acreditadoras 

internacionais. 

Cumprido 

Aceitação da candidatura da EBAPE 

no processo da EFMD; 

 

Preparação para submissão a  AACSB  

de acordo com as novas normas e 

critérios da agência acreditadora. 
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Dimensão 2: A política 

para o ensino, a pesquisa, 

a pós-graduação, a 

extensão e as respectivas 

normas de 

operacionalização, 

incluídos os 

procedimentos para 

estímulo à produção 

acadêmica, às bolsas de 

pesquisa, de monitoria e 

demais modalidades 

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; 

Cumprido 

Continuidade 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 instituições 

(Bennett e CEFET); 

 

Dinamização da divulgação nas mídias 

Twitter e Facebook. 

Aprovação final do regulamento de 

bolsas; 

 

Proposta a congregação do novo Projeto 

Pedagógico da graduação presencial em 

Administração; 

 

Implantação do centro de estudos de 

liderança organizacional - CEALO; 

 

Implantação de um programa 

internacional (IMBA) com foco em gestão 

e base no contexto brasileiro; 

 

Aperfeiçoamento e incentivo dos 

intercâmbios internacionais do corpo 

discente com maior oferta de disciplinas  

Elaborar e submeter à aprovação de novo 

Regulamento de Bolsas para a Graduação em 

Administração;  

Cumprido Regulamento elaborado. 

Discutir com a Congregação da Escola 

proposta de um novo modelo de curso de 

Graduação em Administração; 

Cumprido 

Iniciada a discussão com o Corpo 

Docente para apresentação da proposta 

do novo projeto pedagógico. 
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Incrementar parcerias com escolas 

estrangeiras para a intensificação do 

intercâmbio internacional, com a proposta de 

criação do IEP  

Superado 

Curso de Especialização em Gestão da 

Inovação em Ciência e Tecnologia para 

40 bolsistas do governo argentino; 

 

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 Seattle;  

 

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 participar do Programa 

de Formação Cultural na universidade 

de Paris IV-Sorbonne. 

em inglês; 

 

Continuidade das visitas de professores de 

Universidade do exterior;  

 

Implantação do módulo internacional do 

Mestrado Executivo em Gestão 

Empresarial - MEX, com a realização 1º 

programa com o Instituto de Empresas - 

IEE; 

 

Revisão e padronização dos regulamentos 

dos Programas de Pós Graduação Stricto 

Sensu com base nas orientações da 

CAPES; 

 

Revisão e padronização dos regulamentos 

da Graduação com base nas orientação 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; 

 

Realização da 48ª Assembleia Anual do 

Conselho Latino Americano das Escolas 

de Administração - CLADEA; 

 

Reformulação no sistema de monografia e 

atividades complementares da graduação; 

 

Continuidade da edição de material 

Iniciar primeira turma do Mestrado 

Profissional em Administração Pública; 
Superado 

Primeira turma iniciada em abril e  

processo seletivo para processo 

seletivo 2013 realizado em dezembro. 

Submeter ao PIM  (Rede Mundial de 

Intercâmbio de Escolas de Gestão);  
Cumprido 

Submetida a candidatura. A Escola  

encontra-se na lista de aprovação. 

Dar continuidade aos programas de 

Intercâmbio da Wharton School of Business e 

do IMPM, com a realização dos cursos no 

Brasil e com a participação de alunos  e 

professores do pós-graduação; e 

Superado 

Nova parceria com o Instituto de 

Empresa da Espanha para realização de 

um módulo com os alunos do Mestrado 

Executivo em Gestão Empresarial - 

MEX/EBAPE no IEE. 
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Promover a participação de novos 

professores visitantes de escolas do Brasil e 

do exterior em áreas de mutuo interesse, 

visando o avanço do saber em áreas críticas 

da Escola. 

Cumprido 

A EBAPE recebeu 14 professores 

visitantes das principais instituições do 

exterior. 

didático 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; 

 

Indexação da RIEL pela EBAPE. 

    

Restruturação e execução do novo 

sistema de Governança da RAP; 

 

Transição do periódico RIEL da 

UFMG para EBAPE . 

Dimensão 3: A 

responsabilidade social 

da instituição, no que 

concerne a contribuição 

em relação à inclusão 

social, ao 

desenvolvimento 

econômico e social, à 

defesa do meio ambiente, 

da memória cultural, da 

produção artística e do 

patrimônio cultural 

Participação no PRME – consórcio 

internacional de escolas de negócios que 

discutirá as questões ligadas à 

sustentabilidade do RIO + 20.  

Superada 

Realização de evento no Rio + 20 com 

a participação da Escola e da Pró-

Reitoria; 

 

Criação da Equipe ENACTUS (SIFE). 

Programa de Bolsa Demanda Social; 

 

Inclusão de alunos carentes com potencial 

acadêmico com oferta de bolsas 

(graduação, bacharelado e tecnólogo); 

 

Continuidade do projeto CARITAS; 

 

Continuidade do projeto Cidadania e 

Discriminação como Critérios de Analise 

de Politicas Publicas. 
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Dimensão 4:  A 

Comunicação com a 

Sociedade  

Formalizar  atuação da Ouvidoria, com 

ampla divulgação no site da Escola. 
Cumprida 

Ampla divulgação  e atendimento das 

solicitações; 

 

Ampla utilização das redes sociais 

Twitter e Facebook;  

 

Criação do novo site.  

 

Continuidade  da EBAPE na Escola; 

Dimensão 5: Políticas de 

pessoal, de carreiras do 

corpo docente e corpo 

técnico-administrativo, 

seu aperfeiçoamento, 

desenvolvimento 

profissional e suas 

condições de trabalho 

Propor revisão no Plano de Carreira Docente 

seguindo as estratégias da Mantenedora;  
Cumprida 

Realizado um estudo para implantação 

do sistema de ingresso e progressão na 

carreira do NDP Acadêmico. 

Contratação de novos doutores com 

experiência internacional; 

 

Reorganização do NDP dos Mestrados 

Profissionais; 

 

Contratação de professores em tempo 

integral como parte de estágio docente 

dos alunos do programa de doutorado; 

 

Implementação das recomendações do 

estudo de processos e áreas criticas da 

Escola; 

 

Readequação das equipes de 

Comunicação e Regulação da Escola. 

Reformular programa de incentivo a 

pesquisa, de forma a melhor alinhá-lo com os 

objetivos da escola; 

Cumprida 

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;  

Superado 

Realização do processo de  promoção 

para o cargo de professor titular; 

 

Realização do processo de contratação 

de professor horista e titular; 

 

Promoção de dois professores horistas 

para professores titulares. 

Redimensionar áreas críticas de apoio 

visando o incremento da produtividade, 

rapidez de resposta e satisfação dos clientes 

internos e externos; e 

Superada 

Restruturação da área de coordenação 

executiva dos programas; 

 

Adequação dos sistemas de informação 

(Intranet); 

 

Realização de estudos dos processos 

visando a melhoria do atendimento a 

comunidade interna e externa. 
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Intensificar os esforços de aperfeiçoamento 

do corpo técnico-administrativos.     
Superada 

Readequação do perfil, buscando maior 

qualificação nas contratações; 

 

Capacitação do corpo técnico 

administrativo através de cursos sobre 

legislação e regulação da Educação 

Superior. 

 Dimensão 6: 

Organização e gestão da 

instituição, especialmente 

o funcionamento e 

representatividade dos 

colegiados, sua 

independência e 

autonomia na relação 

com a Mantenedora, e a 

participação dos 

segmentos da 

comunidade universitária 

nos processos decisórios 

Renovar Conselho Consultivo, com nova 

composição; 

Cumprida 

Parcialmente 

 Definição de perfil dos integrantes do 

conselho consultivo. 

Convite aos elegíveis do conselho 

consultivo; 

 

Implantação dos novos processos 

organizacionais resultante do estudo 

realizado; 

 

Sistematização dos critérios de pontuação 

dos trabalhos técnicos do corpo docente 

dos mestrados; 

 

Contratação de professor orientador para 

Empresa Junior; 

 

Envolvimento ESSEC. 

   

Reorganizar a Empresa Júnior, com eleição e 

instalação da nova diretoria; 
Superada 

Reativação efetiva da Empresa Junior 

com a eleição da nova diretoria. 

Reorganizar processos gerenciais visando a 

maior eficiência administrativa e a 

excelência acadêmica; e 

Cumprida 

Realização de estudo de reorganização 

e racionalização dos processos 

administrativos. 

Estimular o envolvimento da comunidade 

acadêmica no processo de gestão. 
Superada 

Reuniões e seminários com 

participação de alunos da graduação, 

ex-alunos e profissionais do mercado; 

 

Realização da Copa FGV; 

 

Participação do Time SIFE -FGV 

(Enactus) no Campeonato Nacional;  

 

Criação do Banco de Negócios 

Inclusivos - BNI. 
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Dimensão 7: 

Infraestrutura física, 

especialmente a de ensino 

e de pesquisa, biblioteca, 

recursos de informação e 

comunicação 

Implantar e manter intranet com a postagem 

dos elementos normativos mais importantes;  
Cumprida 

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 

Blumberg e Central de Casos da Harvard 

para professores e alunos da escola. 

Envolver a Direção de Operações (DO) da 

FGV, responsável pelas instalações físicas, 

no diagnóstico e proposta de soluções para 

melhorias da infraestrutura tecnológica e de 

suporte; e 

Cumprida 

Nomeação do diretor de operações para 

a CPA; 

 

Implantação do sistema de acesso 

eletrônico; 

 

Renovação dos equipamentos de 

informática; 

 

Reforma e adequação dos banheiros do 

4º e 9º andar para atendimento a 

pessoas com deficiência física. 

Reformar laboratório de tecnologia para 

atendimento de pequenos grupos de alunos.   
Cumprida 

Aquisição e atualização dos 

equipamentos. 

Dimensão 8: 

Planejamento e avaliação, 

especialmente em relação 

aos processos, resultados 

e eficácia da 

autoavaliação 

institucional 

Incluir novos membros na CPA, contando 

com a representação da Diretoria de 

Operações, Biblioteca e FGV On Line 

(EAD);  

Cumprida 

Nomeação do Diretor de Operações 

como membro da CPA e participação 

efetiva dos representantes da biblioteca 

e FGV online como convidados. 

Implantação do centro de capacitação 

docente em metodologia do ensino; 

 

Aperfeiçoamento dos sistemas de 

avaliação com orientação pedagógica aos 

docentes; 

 

Continuidade de auto avaliação dos 
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Implementar sistema de informação para 

acompanhamento e controle das ações 

recomendadas pela CPA junto aos 

responsáveis; e 

Superada 

Aperfeiçoamento dos processos 

internos de informação com base na 

regulação e avaliação; 

 

Aplicação de pesquisa sobre condições 

de trabalho junto aos funcionários 

técnicos administrativos. 

funcionários técnicos administrativos em 

relação às condições de trabalho; 

 

Continuidade de aprimoramento dos 

processos de controles internos de 

informação. 

 

Aperfeiçoamento da avaliação discente 

sobre a qualidade acadêmica docente. 

Assegurar o reconhecimento dos níveis de 

qualidade acadêmica da Escola pelos órgãos 

reguladores nacionais e internacionais. 

Cumprida 

Continuidade dos processos de 

acreditação da  European Foudation for 

Management Development - EFMD e  

Association to Advance Collegiate 

Schools of Business - AACSB e da 

inclusão da rede Partnership in 

International Management - PIM; 

 

Avaliação discente sobre a qualidade 

acadêmica docente. 

Dimensão 9: Políticas de 

atendimento aos 

estudantes 

Estruturar e obter aprovação de Associação 

de ex-alunos; 
Cumprida 

Estudo e implantação  para 

Estruturação do ALUMNI. 

Criação da base de dados dos egressos dos 

programas stricto senso 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 participante do programa de 

estágio internacional da BOEING; 

 

Aperfeiçoamento do PAND. 

 

 

Estruturar área de desenvolvimento de 

carreiras estreitar relacionamento com as 

principais empresas empregadoras;  

Cumprida 

Convênio com grandes empresas para 

realização de estágios nacionais e 

internacionais inclusive; 

 

Programa Santander Universidades. 
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 Criar o Programa de Aperfeiçoamento e 

Nivelamento Discente (PAND) que objetiva 

suprir déficit do ensino médio dos alunos de 

Graduação em Administração; e 

Cumprida 
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. 

Cumprida Criada e implementada.   

Dimensão 10:  

Sustentabilidade 

financeira, tendo em vista 

o significado social da 

continuidade dos 

compromissos na oferta 

da educação superior 

Buscar  aumento da participação de recursos 

internacionais de pesquisa no orçamento da 

Escola; e 

Cumprida 

Projeto de Intercambio internacional 

com o governo e  empresas do Japão  

visando transferência tecnológica.  
Continuidade dos projetos de intercambio 

internacional com  Universidades e 

Empresas do Japão visando transferência 

tecnológica.  Fomentar a captação de recursos privados 

para investimentos na Escola (fund rasing)  
Cumprida 

Aumento de recursos financeiros 

externos a pesquisas. 

 

 

 

 

  


