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Ao longo de seus 53 anos de existência, a EPGE tem formado professores que hoje em dia lecionam em
alguns dos melhores departamentos de economia do mundo, bem como pesquisadores e professores
de inúmeras instituições de pesquisa e universidades nacionais.

Compõem o conjunto de ex-alunos da FGV/EPGE funcionários públicos de alto escalão, incluindo Minis-
tros de Estado, Governadores, Presidentes e Diretores do Banco Central do Brasil; bem como diretores
e presidentes (CEOs) de prestigiosas empresas privadas, seja no Brasil ou no exterior.

As publicações de professores nos mais importantes periódicos científicos internacionais têm sido fre-
quentes e crescentes, principalmente após meados da década de 90. O corpo docente se dedica ao
magistério e à pesquisa em tempo integral e é convidado a ensinar e apresentar os resultados de suas
pesquisas aos melhores departamentos de economia e negócios do mundo.

Periodicamente, a EPGE tem recebido os mais ilustres professores e pesquisadores da área. Visitaram a
EPGE, desde 2010, mais de 250 docentes dos melhores Departamentos de Economia do exterior, incluin-
do sete pesquisadores laureados com o Prêmio Nobel em Economia: Robert Engle, Christopher Sims, 
James Heckman, Edward Prescott, Robert Lucas Jr, Eric Maskin e John Nash. Este tipo de intercâmbio
facilita em muito, para os alunos que desejam dar continuidade aos seus estudos no exterior, a alocação
nos melhores e mais destacados departamentos de economia.

A Escola confere diplomas de Doutorado, Mestrado, Mestrado Profissional e Graduação em Economia.
Também publica a Revista Brasileira de Economia, a mais antiga e prestigiada revista acadêmica de
economia no Brasil.

A missão da Escola reflete primordialmente a excelência no ensino, a disseminação de conhecimento e
seu impacto científico na comunidade acadêmica internacional. Não obstante, ainda que qualquer índice
de desempenho seja sempre incompleto e passível de melhoramentos, a utilização de rankings costuma
ser comum em avaliações de Departamentos.

Neste sentido, o Ranking Internacional de Departamentos de Economia da Universidade de Tilburg, cabe 
notar, aponta a EPGE, desde o início de 2011, como a melhor escola de Economia da América Latina.

Adicionalmente, seu IGC – Índice Geral de Cursos – englobando graduação e pós-graduação, foi por 
quatro vezes o maior do Brasil, nas últimas (e únicas) oito avaliações do MEC, de 2007 a 2014. Isto se deu 
dentre mais de 2.100 Instituições de Educação Superior (IES). Seu Doutorado e Mestrado Acadêmico 
foram também classificados com a nota máxima (7) da Capes, o mesmo tendo se dado com relação ao 
seu Mestrado Profissional e sua Graduação.

Professor rubens Penha Cysne

Diretor da FGV/EPGE

1. mENSAGEm Do DirETor

O objetivo da FGV/EPGE Escola Brasileira de 
Economia e Finanças é contribuir para o ensino e 
expansão do conhecimento na área de economia. 
Sempre apoiada pela atividade de pesquisa do 
corpo docente e discente, a busca da excelência 
no ensino aplica-se tanto à graduação quanto à 
pós-graduação. O compromisso da Escola é com 
a excelência acadêmica e científica.

Desde a sua criação, em 1961, a FGV/EPGE tem 
formado parte significativa dos economistas bra-
sileiros de maior destaque profissional. Seus pro-
fessores e alunos contribuem efetivamente para 
o desenvolvimento nacional por meio da provisão

da equidade e qualidade no acesso à educação. As contribuições se observam também na utilização 
prática na formulação de políticas públicas e privadas e no conhecimento produzido em seus estudos 

e pesquisas.

http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores/indice-geral-de-cursos-igc
http://epge.fgv.br/users/rubens/
http://epge.fgv.br/users/rubens/
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2. rESumo ExECuTiVo

2.1. introdução

Em 2014, a FGV/EPGE – Escola Brasileira de Eco-
nomia e Finanças – deu continuidade à missão de 
desenvolver ações educacionais e de pesquisa 
que a caracterizam como um centro diferenciado 
na área de economia. A Escola é apontada, desde 
2005, pelo ranking internacional de publicações 
da universidade de Tilburg, na Holanda, como o 
primeiro Departamento de Economia em toda a 
América Latina. 

Em dezembro de 2014, foram divulgados os resul-
tados do Índice Geral de Cursos (IGC) relativos ao 
ano base de 2013. A FGV/EPGE obteve o segundo 

lugar no IGC de todo o Brasil, envolvendo Gra-

duação, mestrado Profissional e mestrado Aca-

dêmico e Doutorado, dentre 1.985 Instituições 
de Ensino Superior (IES) em todas as áreas do 
conhecimento. Com tais resultados, a FGV/EPGE 
repete os resultados do ano anterior e mantém-se 
como a IES com a maior frequência de primeiro 
lugar absoluto no IGC (três vezes nas cinco ava-
liações nacionais). A Escola permanece, desde 
2010, com nota máxima do MEC nas avaliações 
de Mestrado Acadêmico e Doutorado (nota 7 da 
Capes), Mestrado Profissional (nota 5 da Capes) e 
Graduação (nota 5 no CPC).

O êxito acadêmico e científico é também com-
provado pelo acentuado intercâmbio docente in-

ternacional. Visitaram a EPGE, desde 2010, 285 

(duzentos e oitenta e cinco) docentes de depar-

tamentos de economia do exterior, incluindo seis 
pesquisadores laureados com o Prêmio Nobel 
em economia: Robert Engle, Christopher Sims, 
James Heckman, Edward Prescott, Robert Lucas 
Jr e Eric Maskin e John Nash. Da mesma forma, 
mostra-se neste relatório um elevado número de 
visitas, a convite, dos docentes da EPGE aos me-
lhores Centros de Pesquisa e Departamentos no 
exterior. 

Os docentes da Escola publicaram um total de 
sete (07) artigos em periódicos científicos, alguns 
deles em “journals” internacionais, como, por 
exemplo: SANTOS, Cézar Augusto Ramos; GRE-
ENWOOD, Jeremy; GUNER, Nezih; KOCHARKOV, 
Georgi. Marry Your Like: Assortative Mating and 
Income Inequality. The American Economic Re-
view. vol. 104, pp. 348-353, 2014;  MONTEIRO, 
Paulo Klinger; CAVALCANTI, Ricardo de Oliveira; 
BERTOLAI, Jefferson D. P. Run theorems for low 
returns and large banks. Economic Theory. vol. 57, 
pp. 223-252, 2014; e MOREIRA, Marcelo J.; MILLS, 
Benjamin; VILELA, Lucas. Tests based on t-statis-
tics for IV regression with weak instruments. Jour-
nal of Econometrics. vol. 182, pp. 351-363, 2014. 

Além disso, os docentes obtiveram aceite para 

publicação de mais 13 artigos. A revista Brasi-

http://epge.fgv.br/sites/default/files/ranking-tilburg-2010-2012.pdf
http://epge.fgv.br/pt/noticia/mec-confere-avaliacao-maxima-a-todos-os-cursos-e-programas-da-epge
http://epge.fgv.br/pt/noticia/mec-confere-avaliacao-maxima-a-todos-os-cursos-e-programas-da-epge
http://epge.fgv.br/pt/noticia/mec-confere-avaliacao-maxima-a-todos-os-cursos-e-programas-da-epge
http://epge.fgv.br/files/default/professores-visitantes-2010-2016.pdf
http://epge.fgv.br/files/default/professores-visitantes-2010-2016.pdf
http://epge.fgv.br/files/default/professores-visitantes-2010-2016.pdf
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/issue/archive
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leira de Economia (RBE), editada pela Escola, 
publicou quatro edições do Volume 68 em 2014, 
mantendo sua contribuição relevante para a pro-
dução intelectual na área de economia.

Em 2014, a Escola contava com 36 alunos no cur-
so de Mestrado Acadêmico, 34 no curso de Dou-
torado e 115 no curso de Mestrado Profissional, 
totalizando 185 alunos na Pós-Graduação.  Na 
Graduação, cujo curso mais uma vez foi contem-
plado com cinco estrelas no Guia do Estudante, 
havia 143 alunos ativos.  No Programa de Pós-
Doutoramento, a Escola contou com três pesqui-
sadores ativos. Em relação ao Programa de Mes-
trado Acadêmico e Doutorado, a Escola titulou, 
em 2014, 21 alunos, que defenderam um total de 
quatro teses e 17 dissertações. A produção inte-
lectual discente compreendeu três artigos com-
pletos publicados em periódicos. Ao longo do 
ano de 2014, os alunos participaram de um total 
de 11 eventos acadêmicos, sendo quatro no exte-
rior e sete no Brasil. O Mestrado Profissional titu-
lou 30 alunos e selecionou 36 alunos para a sua 
nova turma. 

Em consonância com os esforços da Mantenedo-
ra de fomentar a pesquisa aplicada, a FGV/EPGE 
apresentou 12 (doze) propostas de estudos como 
resposta ao edital divulgado pela Coordenação 
da RPCAP (Rede de Pesquisa Aplicada). A Escola 
participa de pesquisa aplicada também por meio 
da alocação de dois de seus professores para um 
Centro de Crescimento recentemente criado pela 
Presidência. A contabilização centralizada de atu-
ações docentes em diferentes esferas da Mante-
nedora é útil para a direção das escolas do ponto 
de vista gerencial.  Até o início de 2015 será divul-
gado o resultado final com os projetos aprovados. 
Por ora, foram priorizados oito projetos apresen-
tados pela EPGE, sendo três deles elaborados 
pela Profª. Cecília Berriel e os demais de autoria, 
respectivamente, dos professores Cézar Santos, 
Joísa Campanher Dutra, Francisco Costa, Lavínia 
Holanda e João Victor Issler. 

Professores e alunos da FGV/EPGE conquistaram 
em 2014 importantes posições e distinções aca-
dêmicas. O Prof. Cézar Santos recebeu o prêmio 
“uniCredit Women’s international Network Best 
Paper Award” pelo artigo “Why Not Settle Down 
Already? A Quantitative Analysis of the Delay in 
Marriage”, escrito em parceria com o pesquisador 
David Weiss.  O professor e ex-aluno – tanto da 
primeira turma de Graduação como do mestrado 
em Economia da FGV/EPGE – Francisco Junquei-
ra Moreira da Costa foi agraciado com o Prêmio 
Haralambos Simeonidis 2014. Os professores 
Lucas Jóver Maestri e Humberto Luiz Ataide Mo-
reira foram premiados, respectivamente, com o 
primeiro e o segundo lugares na categoria Teoria 

Econômica do prêmio oferecido pela Sociedade 
Brasileira de Econometria. O Prof. Marcelo J. Mo-
reira foi eleito editor associado do Journal of Eco-
nometrics. O economista brasileiro Flavio Cunha, 
ex-aluno da FGV/EPGE (1998/2000), foi um dos 
ganhadores da medalha Frisch de 2014, distin-
ção concedida a cada dois anos pela Sociedade 
Econométrica. O aluno Vinícius Ramos Almeida, 
da Graduação em Ciências Econômicas da FGV/
EPGE, foi selecionado para o programa ToP CHi-
NA SANTANDEr 2014. Gabriel Richter de Almei-
da, aluno do 3º período do curso de economia da 
FGV/EPGE, conquistou o 2º lugar do prêmio Jo-
vens Empreendedores, concurso promovido pela 
Infoglobo com o apoio da FGV. No 2º semestre 
de 2014, os alunos da graduação Guilherme Vital 
Fernandez e Ilton Vasconcellos de Almeida foram 
contemplados com Bolsa de Estudo para o Pro-
grama FGV/Sorbonne.

Em continuidade às ações para o processo de in-
ternacionalização, em 2014, quatro alunos da 
Graduação da FGV/EPGE participaram de 
programa de intercâmbio e seis alunos 
estrangeiros fizeram intercâmbio na FGV/
EPGE.

Em 2014, 8 alunos da FGV/EPGE participaram de 
Programas de Doutorado Sanduíche nas seguin-
tes universidades: London Business School, Nor-
thwestern, Columbia, Universidade da Pensilvânia 
(UPenn), Universidade de Chicago e Universidade 
da Califórnia. Dos alunos mestres pela FGV/EPGE 
que optaram pelo Doutorado no exterior, quatro 
foram aceitos nas universidades a seguir: Pensil-
vânia, Yale, Chicago e Wisconsin.

Destacam-se a seguir algumas parcerias da Esco-
la em 2014: 

1. Centro de Políticas Sociais (CPS), através do
Prof. Marcelo Cortes Neri – pesquisa aplicada em
implantação de políticas públicas;

2. Centro de Pós-Graduação em Economia da
universidade Federal do Ceará (UFC-CAEN),
parceria que visa a formar doutores na FGV/
EPGE, retornando a UFC para atividades de en-
sino e pesquisa;

3. instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de
Educação (INCT), com o objetivo de reverter a
carência de capital humano por meio da ciência
econômica;

4. A FGV/EPGE iniciou em 2014 o planejamento
do projeto para sediar em 2016 a prestigiosa reu-
nião da Associação de Teoria Pública e Econômi-

ca – PET16.

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/issue/archive
http://epge.fgv.br/pt/noticia/epge-recebe-5-estrela-no-guia-melhores-universidades-2014
http://epge.fgv.br/pt/noticia/professor-da-fgv-epge-recebe-premio-unicredit-womens-international-network-best-paper-award
http://epge.fgv.br/pt/noticia/professor-da-fgv-epge-recebe-premio-unicredit-womens-international-network-best-paper-award
http://epge.fgv.br/pt/noticia/professor-e-ex-aluno-da-fgv-epge-e-premiado-na-categoria-tese-do-haralambos-simeonidis-2014
http://epge.fgv.br/pt/noticia/professor-e-ex-aluno-da-fgv-epge-e-premiado-na-categoria-tese-do-haralambos-simeonidis-2014
http://fgvnoticias.fgv.br/pt-br/noticia/ex-aluno-da-fgvepge-recebe-medalha-frisch-2014
http://epge.fgv.br/pt/noticia/aluno-da-graduacao-da-epge-e-selecionado-para-o-programa-top-china-santander
http://epge.fgv.br/pt/noticia/aluno-da-graduacao-da-epge-e-selecionado-para-o-programa-top-china-santander
http://epge.fgv.br/pt/noticia/aluno-da-graduacao-da-epge-conquista-premio-jovens-empreendedores
http://epge.fgv.br/pt/noticia/aluno-da-graduacao-da-epge-conquista-premio-jovens-empreendedores
http://cps.fgv.br/
http://www.caen.ufc.br/
http://www.caen.ufc.br/
http://inct.cnpq.br/
http://inct.cnpq.br/
http://eventos.fgv.br/en/pet-16
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No ano de 2014, a EPGE recebeu 122 professo-

res visitantes, incluindo aqueles que participa-
ram em bancas de defesa de tese e dissertações, 
dentre os quais um ganhador do Prêmio Nobel 
em Economia. José Manuel Durão Barroso, Pre-
sidente da Comissão Européia, esteve na EPGE, 
onde palestrou sobre o tema “Europa e Brasil no 
Atual Contexto internacional” no dia 21 de julho.  
Eric maskin, Prêmio Nobel em Economia, visitou 
a EPGE em 26 de março e em 28 de julho para 
realização de Seminário de Pesquisa. Em 1º de 
agosto, ocorreu o Workshop on Game Theory, 

com a presença do Prêmio Nobel John Nash e 
de profissionais renomados, como os Professores 
Salvador Barberá (Universitat Autônoma de Bar-
celona), Steve Brams (New York University), Inés 
Macho-Stadler (Universitat Autônoma de Barce-
lona), Abraham Neyman (Hebrew University), Da-
vid Perez Castrillo (Universitat Autônoma de Bar-
celona) e Myrna Wooders (Vanderbit University).

No dia 24 de novembro, a Escola Brasileira de Eco-
nomia e Finanças sediou o evento 2014 Workshop 
on Economic Theory, que contou com a apresen-
tação dos trabalhos de teóricos econômicos com 
notoriedade na área.  Nomes como David Mar-
timort (Paris School of Economics), Alessandro 
Pavan (Northwestern University), David Rahman 
(University of Minnesota), Yuliy Sannikov (Prin-
ceton University), Federico Echenique (California 
Institute of Technology), Muhamet Yildiz (MIT) e 
Roland Strausz (University of Berlim) estiveram 
presentes no encontro, que também trouxe uma 
grande oportunidade para a disseminação de re-
centes desenvolvimentos na Economia.

Ao final do ano de 2014 foi nomeado para o Mi-
nistério da Fazenda o ex-aluno da EPGE da tur-
ma de 1986, Joaquim Levy. Posteriormente, Levy 
indicou o também ex-aluno e Professor da FGV/
EPGE Afonso Arinos para chefiar a Secretaria de 
Política Econômica do Ministério. Tais fatos refle-
tem a colaboração da Escola, no plano das ideias 
econômicas, para o desenvolvimento nacional.

Foram promovidos 48 Seminários de Pesquisa 
durante o ano de 2014, 43 deles ministrados por 
professores oriundos de departamentos interna-
cionais.

Todos os seminários e eventos se articulam com 
as pesquisas realizadas na Escola em diferentes 
níveis e possibilitam o encontro e o diálogo com 
pesquisadores de outros centros de economia e 
com profissionais do mercado. 

Em 2014, buscou-se integrar ainda mais os vários 
programas e cursos (Mestrado Acadêmico, Dou-
torado, Mestrado Profissional e Graduação) tanto 
do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de 
vista administrativo. A modificação do modelo 
operacional do Mestrado Profissional e a remo-
delação da Graduação têm permitido, pela pri-
meira vez no período recente, a criação de uma 
rede de professores (em particular, do Mestrado 
Profissional e da Graduação) institucionalmente 
integrados, e capazes de prover maior suporte ao 
FGV/IDE sem prejuízo das atividades de pesquisa 
da Escola. 

http://epge.fgv.br/files/default/professores-visitantes-2010-2016.pdf
http://epge.fgv.br/files/default/professores-visitantes-2010-2016.pdf
http://eventosepge.fgv.br/pt/evento/230/presidente-da-comissao-europeia-jose-durao-barroso-na-epge
http://eventosepge.fgv.br/pt/evento/230/presidente-da-comissao-europeia-jose-durao-barroso-na-epge
http://epge.fgv.br/pt/noticia/fgv-epge-recebe-premio-nobel-2007-em-economia-eric-maskin
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCNdlWDXvCs0%26feature%3Dyoutu.be
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DnCPnwAlsH4o
http://epge.fgv.br/conferencias/economic-theory-2014/index.html
http://epge.fgv.br/conferencias/economic-theory-2014/index.html
http://epge.fgv.br/pt/pesquisa/seminarios-realizados%3Fpage%3D2
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2.2. Fatos relevantes em 2014

Os eventos relatados a seguir, além de outros que serão apontados ao longo deste relatório, representam os 

acontecimentos mais relevantes em 2014.

1. Boas-vindas da Pós-Graduação. 2. Temas Contemporâneos - “Aspectos econômicos da doação/transferência de órgãos“ com 

o professor Afonso Arinos de Mello Franco. 3. Prêmio Nobel em Economia de 2007, Erick Maskin e o Diretor da EPGE, Professor 

Runbens Penha Cysne. 4. Prêmio Nobel em Economia de 2007, Erick Maskin e o Diretor da EPGE, Professor Runbens Penha Cysne. 

5. Formatura da Graduação da turma de 2013.

21

4

5

3
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vo discutir questões da atualidade sob a ótica de 

diferentes áreas do conhecimento.

mês de março de 2014

• FGV/EPGE realizou Aula magna da Graduação

em Economia com o professor Claudio moura

Castro. No dia 11 de março, a FGV/EPGE – Escola

Brasileira de Economia e Finanças, representada

por seu diretor-geral – Rubens Penha Cysne, e pe-

los vice-diretores da Graduação em Ciências Eco-

nômicas – professores Luis Braido e André Villela,

recebeu o especialista em educação professor

Claudio de Moura Castro, do Grupo Positivo, ex

-aluno do Doutorado da EPGE de 1962. Durante

sua exposição, Moura Castro destacou aspectos

importantes do Enade, exame que integra o Siste-

ma Nacional de Avaliação da Educação Superior

(Sinaes) e cujo objetivo é o de avaliar a qualidade

dos cursos de formação superior e o rendimento

de seus alunos em relação aos conteúdos progra-

máticos, suas habilidades e competências. A aula

magna teve como objetivo marcar o início do ano

letivo com uma apresentação estimulante para os

jovens calouros do curso de Economia da EPGE.

• FGV/EPGE recebeu Prêmio Nobel em Econo-

mia Eric maskin. No contexto de sua visita à Fun-

dação Getulio Vargas, resultante de uma inciativa

da Nobel Prize Dialogue and Nobel Inspiration Ini-

tiative – um programa global que leva laureados

do Nobel para centros de estudo e pesquisas do

mundo todo a fim de engajar jovens cientistas, a

comunidade científica e o público em geral – a

FGV/EPGE – Escola Brasileira de Economia e Fi-

nanças recebeu no dia 13 de março de 2014 o Prê-

mio Nobel Eric Maskin para uma série de eventos

que envolveram alunos e professores da Escola e

demais convidados da Fundação Getulio Vargas.

Na manhã do dia 13 de março, às 10h, o seminário 

ministrado por Maskin foi direcionado aos alunos 

de graduação e de pós-graduação em Economia 

da FGV e de outras instituições, além de outros 

convidados, trazendo pesquisas sobre desenho 

de mecanismos – pelas quais foi laureado ao lado 

de Leonid Hurwicz e Roger Myerson. A teoria for-

mulada pelos três economistas permite um me-

lhor entendimento do funcionamento dos merca-

dos a partir da distinção das situações em que 

mês de janeiro de 2014

• Boas-vindas aos alunos do Programa de Dou-

torado e mestrado na EPGE. No dia 13 de janeiro,

os novos alunos da EPGE foram recebidos em seu

primeiro dia de aula do Programa de Mestrado e

Doutorado da Escola de Economia com apresen-

tações do diretor de Ensino, professor Carlos Eu-

gênio Ellery, do coordenador do Núcleo de Com-

putação, Antero Neto e da secretária-geral, Carla

Soares. Carlos Eugênio falou aos recém-chega-

dos sobre o curso e os seus desafios.

mês de fevereiro de 2014

• Alunos da FGV/EPGE foram finalistas do con-

curso inovar. Os alunos de graduação da FGV/

EPGE – Escola Brasileira de Economia e da FGV/

Direito Rio, Pedro Delfino e Claudio Azzi, respec-

tivamente, foram finalistas do Concurso Inovar

– competição nacional entre estudantes de uni-

versidades brasileiras para analisar o impacto da

inovação e dos direitos de propriedade intelectu-

al na economia. O trabalho dos alunos, orientados

pelo professor da FGV/Direito Rio Antônio José

Maristrello Porto, foi um dos três selecionados en-

tre os mais de 1.000 inscritos. A equipe, compos-

ta ainda por duas alunas de Comunicação Social

da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Ja-

neiro (PUC-Rio), fez uma redação e um vídeo de

três minutos sobre o fenômeno do Tecnobrega,

no Pará. Para isso, eles se basearam na produção

científica do Centro de Tecnologia e Sociedade

(CTS) da FGV/Direito Rio.

• Série de palestras Temas Contemporâneos de-

bateu assuntos relevantes em seus primeiros en-

contros. No dia 18 de fevereiro, a FGV/EPGE – Es-

cola Brasileira de Economia e Finanças realizou o

debate sobre “descriminalização do consumo, co-

mércio e produção de drogas ilícitas”, sob a coor-

denação do professor Luis Henrique Braido. Em 25

de fevereiro, o tema foi “Aspectos econômicos da

doação/transferência de órgãos”. Os alunos elabo-

raram um roteiro com questões que nortearam o

debate intermediado pelo professor Afonso Arinos

Neto. Uma das questões mais debatidas foi a cria-

ção de um mercado de comercialização de órgãos.

A série Temas Contemporâneos tem como objeti-

http://eventosepge.fgv.br/pt/node/208
http://eventosepge.fgv.br/pt/node/208
http://eventosepge.fgv.br/pt/node/208
http://eventosepge.fgv.br/pt/evento/242/fgv-epge-realiza-palestra-com-premio-nobel-eric-maskin
http://eventosepge.fgv.br/pt/evento/242/fgv-epge-realiza-palestra-com-premio-nobel-eric-maskin
http://epge.fgv.br/pt/noticia/epge-da-as-boas-vindas-aos-alunos-do-programa-de-doutorado-e-mestrado-na-epge
http://epge.fgv.br/pt/noticia/epge-da-as-boas-vindas-aos-alunos-do-programa-de-doutorado-e-mestrado-na-epge
http://epge.fgv.br/pt/noticia/alunos-da-fgv-sao-finalistas-do-concurso-inovar
http://epge.fgv.br/pt/noticia/alunos-da-fgv-sao-finalistas-do-concurso-inovar
http://epge.fgv.br/pt/noticia/serie-de-palestras-temas-contemporaneos-debate-assuntos-relevantes-em-seus-primeiros
http://epge.fgv.br/pt/noticia/serie-de-palestras-temas-contemporaneos-debate-assuntos-relevantes-em-seus-primeiros
http://epge.fgv.br/pt/noticia/serie-de-palestras-temas-contemporaneos-debate-assuntos-relevantes-em-seus-primeiros
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os mercados funcionam bem daquelas em que 

funcionam mal. Na tarde do dia 13 de março, Eric 

Maskin participou de uma mesa-redonda com um 

grupo de 21 alunos da graduação e da pós-gradu-

ação da EPGE. Na ocasião, nossos alunos tiveram 

a oportunidade de conhecer o premiado mais de 

perto, por meio de perguntas sobre sua carreira 

acadêmica e áreas de pesquisa.

         

• FGV/EPGE realizou formatura da graduação. 

No dia 18 de março de 2014, aconteceu a cerimô-

nia de formatura da turma de 2013 da Graduação 

em Ciências Econômicas. O evento, que aconte-

ceu no Teatro Maison de France, no Centro do 

Rio, reuniu formandos, professores, funcionários, 

familiares e amigos.  A cerimônia de colação de 

grau foi presidida pelo diretor da EPGE, profes-

sor Rubens Penha Cysne, e contou também com 

a presença dos vice-diretores de Graduação da 

Escola, professores Luis Braido e André Villela, do 

patrono da turma, professor Renato Fragelli, e do 

professor Carlos Eugênio da Costa, que foi o pa-

raninfo escolhido pela turma.

         

Open Day do Mestrado Profissional

Temas Contemporâneos - “Os desafios do desenvolvimento 

sustentável“ com o ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc.

Professor Cezar Santos
Vencedor do prêmio UniCredit

Women’s International Network

Best Paper Award.

Vinícius ramos Almeida
Aluno do curso de graduação da

FGV/EPGE foi selecionado para o

programa Top China Santander 2014.

Gabriel richter de Almeida
Aluno da graduação da FGV/EPGE 

e ganhador do Prêmio Jovens 

Empreendedores.

http://eventosepge.fgv.br/pt_br/evento/102/fgvepge-realiza-formatura-da-graduacao
http://eventosepge.fgv.br/pt/evento/218/fgv-epge-realiza-formatura-da-graduacao
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mês de abril de 2014

• FGV/EPGE promoveu primeiro encontro de 

2014 com ex-alunos da graduação. No dia 8 de 

abril, a FGV/EPGE – Escola Brasileira de Economia 

e Finanças realizou mais uma edição do “Carreira 

em Foco”, com a colaboração do setor de Estágio 

e Colocação Profissional e parceria do Diretório 

Acadêmico. O evento faz parte da série de deba-

tes Temas Contemporâneos e tem como objetivo 

trazer ex-alunos para compartilhar suas experiên-

cias acadêmicas e profissionais. Dessa vez, parti-

ciparam Luísa Mazer, assessora na Secretaria de 

Estado de Fazenda do Rio de Janeiro; Francisco 

Costa, ex-aluno da graduação e do mestrado na 

FGV/EPGE, doutor pela London School of Econo-

mics e hoje professor da Escola; Aloma Miranda, 

Full Procurement Analyst na Vale, e Renato Wa-

nderley Gomes, analista no Banco BTG Pactual.  

• Ex-aluno da EPGE recebeu medalha Frisch 2014. 

O economista brasileiro Flavio Cunha, ex-aluno da 

FGV/EPGE (1998/2000), foi um dos ganhadores 

da Medalha Frisch de 2014, distinção concedida 

a cada dois anos pela Sociedade Econométrica. 

Professor da Universidade da Pensilvânia, ele foi 

escolhido com o Nobel James Heckman, da Uni-

versidade de Chicago, e Susanne Schennach, da 

Universidade Brown, pelo artigo “Estimando a 

tecnologia da formação de habilidades cognitivas 

e não cognitivas”. Cunha é o primeiro brasileiro a 

vencer o prêmio, conferido desde 1978. A Meda-

lha Frisch foi estabelecida pela Sociedade Eco-

nométrica para incentivar a criação de trabalhos 

aplicados (empíricos ou teóricos) publicados na 

Econometrica durante os últimos cinco anos. A 

Econometric Society existe desde 1930 e é res-

ponsável pela edição de um das mais importantes 

revistas da área de economia.

• Política ambiental foi tema de encontro na 

FGV/EPGE. Em abril, a FGV/EPGE – Escola Bra-

sileira de Economia e Finanças realizou mais um 

encontro da série Temas Contemporâneos – que 

discute questões da atualidade sob a ótica de di-

ferentes áreas do conhecimento. Nessa edição, a 

Escola recebeu o deputado estadual, ex-ministro 

do Meio Ambiente e ex-secretário de Estado do 

Ambiente do Rio de Janeiro, Carlos Minc. Durante 

a palestra, Minc falou sobre a criação do Instituto 

Estadual do Ambiente (Inea), em 2007, a partir 

da fusão de três órgãos: Fundação Estadual de 

Engenharia de Meio Ambiente (Feema), Supe-

rintendência Estadual de Rios e Lagoas (Serla) 

e Instituto Estadual de Florestas (IEF). Ele citou, 

ainda, sobre o atual desafio do instituto: integrar 

a política ambiental do estado e atender às de-

mandas da sociedade nas questões ambientais. 

Ao comentar a gestão do Inea, Minc destacou os 

principais êxitos e as questões a serem enfrenta-

das. De acordo com ele, graças à criação da lei de 

ICMS Verde (também de 2007) a “área protegida 

do Rio de Janeiro foi duplicada, passando de 105 

mil para 220 mil hectares”. A lei estabelece que 

as prefeituras que mais investem na preservação 

ambiental contam com maior repasse do Impos-

to sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS). Minc reconheceu ainda o problema dos 

lixões, mas ressaltou que este é um “problema de 

90% das cidades do país”. Após sua exposição, 

Carlos Minc abriu o debate aos alunos.

mês de maio de 2014

• FGV/EPGE realizou open Day do mestrado 

Profissional em Finanças e Economia Empresa-

rial. A FGV/EPGE – Escola Brasileira de Econo-

mia e Finanças realizou no dia 6 de maio o evento 

Open Day do Mestrado Profissional em Finanças 

e Economia Empresarial, Programa direcionado 

aos profissionais de mercado que objetivam o 

aperfeiçoamento profissional e capacitação para 

o dia a dia empresarial. Durante o encontro, os co-

ordenadores do Mestrado Profissional professor 

Ricardo Cavalcanti e professora Joísa Campanher 

Dutra apresentaram a metodologia e o programa 

de pós-graduação e sua aplicabilidade nas áreas 

de economia e finanças nas empresas e organiza-

ções. O evento contou também com a participa-

ção e depoimentos dos ex-alunos e atuais profes-

sores da FGV/EPGE Ângelo Luiz Rocha Polydoro 

(economista do IBRE), Edson Daniel Gonçalves 

(pesquisador sênior do FGV/Ceri) e Rafael Cha-

ves (economista sênior do Banco Central e espe-

cialista financeiro na Vale), além da ex-aluna do 

mestrado profissional Carol Dick (coordenadora 

de Infraestrutura da empresa Ecometano S.A.), 

que compartilharam com os participantes suas 

experiências, trajetórias de sucesso profissional e 

a importância da EPGE nas suas carreiras.

http://fgvnoticias.fgv.br/pt-br/noticia/ex-aluno-da-fgvepge-recebe-medalha-frisch-2014
http://eventosepge.fgv.br/pt/evento/222/politica-ambiental-e-tema-de-encontro-na-fgv-epge
http://eventosepge.fgv.br/pt/evento/222/politica-ambiental-e-tema-de-encontro-na-fgv-epge
http://fgvnoticias.fgv.br/pt-br/noticia/fgvepge-apresenta-programa-do-mestrado-profissional-em-financas-e-economia
http://fgvnoticias.fgv.br/pt-br/noticia/fgvepge-apresenta-programa-do-mestrado-profissional-em-financas-e-economia
http://fgvnoticias.fgv.br/pt-br/noticia/fgvepge-apresenta-programa-do-mestrado-profissional-em-financas-e-economia


13

mês de junho de 2014

• Aluno FGV/EPGE conquistou o Prêmio Jovens 

Empreendedores. O aluno Gabriel Richter de Al-

meida, 3o periodo do curso de Economia da FGV/

EPGE, conquistou o 2o lugar do Prêmio Jovens 

Empreendedores, concurso promovido pela In-

foglobo com o apoio da FGV. O prêmio incentiva 

ideias inovadoras nas áreas de sustentabilidade, 

cultura, educação, mobilidade urbana, serviços, 

tecnologia ou responsabilidade social que possam 

agregar benefícios para a sociedade. Entre os crité-

rios utilizados para a seleção estão benefícios para 

o desenvolvimento cultural ou social da comuni-

dade, ética e responsabilidade, conhecimentos da 

equipe para desenvolver e dar prosseguimento 

ao novo negócio, grau de inovação e criativida-

de, possibilidade de crescimento e sustentabilida-

de do negócio e, finalmente, viabilidade técnica e 

econômica. Gabriel concorreu com o aplicativo “O 

Formigueiro” – plataforma de crowdfunding volta-

da para educação, desenvolvida em conjunto com 

Pedro Hermann. Os outros vencedores foram os 

projetos Green Point e BubbleApp.

• Aluno da FGV/EPGE foi selecionado para o pro-

grama Top China Santander. O aluno Vinícius Ra-

mos Almeida, do curso de Graduação em Ciências 

Econômicas da FGV/EPGE – Escola Brasileira de 

Economia e Finanças foi selecionado para o pro-

grama Top China Santander 2014. O programa 

ofereceu 120 bolsas de estudo, contou com a par-

ticipação de 24 universidades e recebeu o total de 

4.442 inscrições de todo o Brasil. O programa Top 

China Santander foi lançado em 2009 e é uma ini-

ciativa pioneira do Santander Universidades a fim 

de promover o intercâmbio entre Brasil e China 

para o debate de temas de interesse global para 

contribuir com a melhoria da qualidade de vida da 

humanidade nos ambientes urbanos do futuro. O 

programa, que é totalmente financiado pelo Banco 

Santander, já está na sua sexta edição e este ano 

terá duração de três semanas. O grupo de alunos 

e professores selecionados irá a Peking University 

e Shanghai Jiao Tong, onde participarão de cursos 

acadêmicos ministrados na língua inglesa e terão 

a oportunidade de aprender mais sobre a cultura 

e língua chinesas. Além do aluno João Lucas, fo-

ram escolhidos também o professor Diego Faveri 

Pereira Lima, da Ebape, e os alunos Elisa Nesi Ro-

cha (CPDOC), Pedro Henrique Lourenço da Costa 

e Waldo Almeida Ramalho (Direito Rio).      

                                 

• Professor da EPGE recebeu prêmio uniCre-

dit Women’s International Network Best Paper 
Award. O professor Cezar Santos, da FGV/EPGE 

– Escola Brasileira de Economia e Finançasl, re-

cebeu o prêmio UniCredit Women’s International 

Network Best Paper Award pelo artigo “Why not 

settle down already? A quantitative analysis of 

the delay in marriage” – escrito em parceria com 

o pesquisador David Weiss. O trabalho trata dos 

impactos da crescente volatilidade do mercado 

de trabalho sobre as relações conjugais. Os auto-

res argumentam que, uma vez que o matrimônio 

gera novas obrigações de consumo, a volatilida-

de do mercado de trabalho pode retardar o casa-

mento; assim, as relações laborais podem consti-

tuir uma variável-chave para explicar o contínuo 

declínio e adiamento do casamento na sociedade 

norte-americana desde a década de 1970.

http://epge.fgv.br/pt/noticia/aluno-da-graduacao-da-epge-conquista-premio-jovens-empreendedores
http://epge.fgv.br/pt/noticia/aluno-da-graduacao-da-epge-conquista-premio-jovens-empreendedores
http://epge.fgv.br/pt/noticia/aluno-da-graduacao-da-epge-e-selecionado-para-o-programa-top-china-santander
http://epge.fgv.br/pt/noticia/aluno-da-graduacao-da-epge-e-selecionado-para-o-programa-top-china-santander
http://www.unicreditanduniversities.eu/index.php/it/fellow/winner/edition_id/61
http://www.unicreditanduniversities.eu/index.php/it/fellow/winner/edition_id/61
http://www.unicreditanduniversities.eu/index.php/it/fellow/winner/edition_id/61
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mês de julho de 2014

• Aula inaugural do curso de mestrado Profissional

em Finanças e Economia Empresarial. A aula inaugu-

ral da turma de 2014 do curso de Mestrado Profissio-

nal em Finanças e Economia Empresarial aconteceu

no dia 14 de julho, com uma sessão de apresentação e

boas-vindas realizada pelos coordenadores do curso,

professor Ricardo Cavalcanti e professora Joísa Cam-

panher Dutra, professora Maria Teresa Duclos e o pro-

fessor de Avaliação de Empresas em Opções Reais,

Edson Daniel Lopes Gonçalves.

• Presidente da Comissão Europeia, José Durão

Barroso, na EPGE. A FGV/EPGE – Escola Brasileira

de Economia e Finanças recebeu, no dia 21 de julho,

o presidente da Comissão Europeia, José Manuel

Durão Barroso, que ministrou a palestra “Europa

e Brasil no atual contexto internacional”. O evento

contou com a presença de diversas autoridades e lí-

deres da FGV, entre eles o presidente da Fundação,

Carlos Ivan Simonsen Leal, o vice-presidente, Ser-

gio Franklin Quintella, o diretor da FGV/EPGE, Ru-

bens Penha Cysne, e a embaixadora da Delegação

da União Europeia no Brasil, Ana Paula Zacarias.

• FGV/EPGE realizou palestra com Prêmio Nobel

Eric maskin. O economista norte-americano Eric

Maskin, vencedor do Prêmio Nobel de Economia

em 2007, visitou em 28 de julho, a FGV/EPGE – Es-

cola Brasileira de Economia e Finanças. Maskin par-

ticipou de um almoço no Salão Nobre com a pre-

sença do presidente Carlos Ivan Simonsen Leal, do

vice-presidente Sergio Franklin Quintella, do diretor

da FGV/EPGE, professor Rubens Penha Cysne, dos

demais diretores e professores de unidades da FGV,

além de autoridades e convidados externos. Após

encontros com alunos da graduação e pós-gra-

duação, e com o corpo docente da FGV/EPGE, o

professor Maskin ministrou a palestra “Election and

strategic voting: Condorcet and Borda”.

1. Diretor da EPGE, professor Rubens Penha Cysne, e o Presidente da FGV, professor Carlos Ivan Simonsen Leal, em Pales-

tra com o presidente da Comissão Europeia, José Durão Barroso. 2. Diretor da EPGE, professor Rubens Penha Cysne, em 

tWorkshop on Game Theory com o Prêmio Nobel em Ciências Econômicas, professor John Nash. 3. Formatura da pós-gra-

duação. 4. Aula inaugural do Mestrado Profissional. 5. Seminário com o Prêmio Nobel em Ciências Econômicas, professor Eric 

Maskin. 6. Workshop on Economic Theory. 7. Visita dos alunos a Brasília. 8. Boas-vindas da graduação.

1

2

3

4

http://epge.fgv.br/pt/noticia/epge-realiza-aula-inaugural-do-curso-de-mestrado-profissional-em-financas-e-economia
http://epge.fgv.br/pt/noticia/epge-realiza-aula-inaugural-do-curso-de-mestrado-profissional-em-financas-e-economia
http://eventosepge.fgv.br/pt/evento/230/presidente-da-comissao-europeia-jose-durao-barroso-na-epge
http://eventosepge.fgv.br/pt/evento/230/presidente-da-comissao-europeia-jose-durao-barroso-na-epge
http://eventosepge.fgv.br/pt/evento/242/fgv-epge-realiza-palestra-com-premio-nobel-eric-maskin
http://eventosepge.fgv.br/pt/evento/242/fgv-epge-realiza-palestra-com-premio-nobel-eric-maskin
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mês de agosto de 2014

• EPGE recebeu Prêmio Nobel John Nash. A 

FGV/EPGE – Escola Brasileira de Economia e Fi-

nanças recebeu no 1º de agosto, o ganhador do 

Prêmio Nobel de Economia de 1994, professor 

John Nash, durante o workshop “Teoria dos Jo-

gos”. O evento – parte do ciclo de workshops da 

Game Theory Society – teve o Instituto de Pes-

quisa Aplicada (Ipea) e a Economics and Polit ics 

Research Group (EPRG) como parce iros.

mês de setembro de 2014

• EPGE recebeu 5 estrelas no Guia melhores uni-

versidades 2014. Mais uma vez, o curso de Ciên-

cias Econômicas da FGV/EPGE – Escola Brasileira 

de Economia e Finanças foi condecorado no Guia 

Melhores Universidades na avaliação de cursos 

superiores realizada pelo Guia do Estudante (GE) 

alcançando 5 estrelas e constará da publicação 

GE profissões vestibular 2015. O objetivo da ava-

liação do GE é identificar as escolas que reúnem 

os melhores cursos do país de modo a auxiliar os 

estudantes de todo o Brasil na procura por uma 

instituição de qualidade.

• EPGE realizou formatura da pós-graduação 

com a presença de maria Silvia, ex-presidente da 

CSN. A FGV/EPGE – Escola Brasileira de Econo-

mia e Finanças realizou, no dia 5 de setembro, pa-

lestra com sua ex-aluna da turma de 1980, Maria 

Silvia Bastos Marques. Maria Silvia é ex-presidente 

da CSN – Companhia Siderúrgica Nacional, ex-se-

cretária municipal da Fazenda do Rio de Janeiro e 

atual assessora especial da Prefeitura nos Jogos 

Olímpicos. Em sua palestra, Maria Silvia destacou, 

para os formandos da EPGE, as circunstâncias e 

os vários desafios ao longo de sua vida profissio-

nal no setor privado (que incluiu a presidência da 

CSN) e no setor público.

 

Prof. marcelo
moreira
Associate Editor do

Journal of Econometrics

Prof. Lucas
maestri
Segundo lugar

no prêmio SBE

Prof. Humberto 
moreira
Ganhador do

Prêmio SBE

Prof. Francisco
Junqueira
Premiado na categoria tese 

do Haralambos Simeonidis

5

6

7

8

http://eventosepge.fgv.br/pt/evento/252/fgv-epge-recebe-premio-nobel-john-nash
http://eventosepge.fgv.br/pt/evento/274/fgv-epge-realiza-formatura-da-pos-graduacao
http://eventosepge.fgv.br/pt/evento/274/fgv-epge-realiza-formatura-da-pos-graduacao
http://eventosepge.fgv.br/pt/evento/274/fgv-epge-realiza-formatura-da-pos-graduacao
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fevereiro) para alunos selecionados na Fundação 

Getulio Vargas do Rio de Janeiro e de São Pau-

lo. Essa formação pretende sensibilizá-los para o 

legado ocidental nos campos da arte, literatura 

e ciências humanas. As aulas são oferecidas por 

professores da Sorbonne. 

mês de dezembro de 2014

• Professor e ex-aluno da FGV/EPGE é premia-

do na categoria tese do Haralambos Simeonidis

2014 da Anpec. O professor e ex-aluno – tanto da

primeira turma de graduação como do mestra-

do em Economia da EPGE – Francisco Junqueira

Moreira da Costa foi agraciado com o Prêmio Ha-

ralambos Simeonidis 2014. Ele venceu a categoria

Tese com o trabalho “Essays in applied economi-

cs: evidence from Brazil”, desenvolvido em seu

doutorado na London School of Economics and

Political Science.

• EPGE realizou evento de boas-vindas aos se-

lecionados do vestibular 2015. A FGV/EPGE

– Escola Brasileira de Economia e Finanças

realizou, no dia 27 de novembro de 2014, um

coquetel em homenagem aos estudantes que

passaram no processo seletivo de 2015. Cerca

de 30 novos alunos e seus familiares compare-

ceram à solenidade, que ocorreu no Auditório

da FGV. Na ocasião, houve a apresentação do

curso e dos setores de apoio: Núcleo Pedagógi-

co, Estágio e Colocação Profissional, Relações

Internacionais (RI) e Biblioteca.

• Ex-aluno da FGV/EPGE recebeu menção hon-

rosa no xix Prêmio Tesouro Nacional. Ex-aluno

do mestrado em Economia da FGV/EPGE – Es-

cola Brasileira de Economia e Finanças, Gustavo

Moreira de Souza, recebeu menção honrosa no

XIX Prêmio Tesouro Nacional 2014. O economis-

ta apresentou o trabalho “Design ótimo e as-

pectos políticos do Programa Bolsa Família: um

modelo com mercados incompletos calibrado

para o Brasil”, sobre economia e setor público.

Idealizado pela Secretaria do Tesouro Nacional

(STN) da Escola de Administração Fazendária

(Esaf), o prêmio busca de estimular a pesquisa

na área de finanças públicas, reconhecendo os

trabalhos de qualidade técnica e de aplicabili-

dade na administração pública.

mês de novembro de 2014

• FGV/EPGE realizou evento 2014 Workshop
on Economic Theory. No dia 24 de novembro, a

FGV/EPGE – Escola Brasileira de Economia e Fi-

nanças sediou o evento 2014 Workshop on Eco-

nomic Theory, que contou com a apresentação

dos trabalhos de renomados teóricos econômi-

cos. Nomes como David martimort (Paris School

of Economics), Alessandro Pavan (Northwestern

university), David rahman (university of minne-

sota), Yuliy Sannikov (Princeton university), Fe-

derico Echenique (California institute of Tech-

nology), muhamet Yildiz (miT) e roland Strausz

(university of Berlim) estiveram presentes no

evento, que também trouxe uma grande oportu-

nidade para a disseminação de recentes desen-

volvimentos na economia. Organizado pela FGV/

EPGE, o seminário teve o patrocínio do Programa

de Mestrado em Economia e Finanças Empresa-

riais da Escola e o apoio do Encontro Anual Lati-

no-Americano de Economia (Lacea/Lames).

• Professor marcelo moreira é convidado para

Simonsen Lecture no Lames/Lacea 2014. O pro-

fessor Marcelo Moreira foi convidado pela comis-

são organizadora do 2014 Lames/Lacea, para

apresentar seu artigo no Simonsen Lecture do

Lames/Lacea 2014, que aconteceu de 20 a 22 de

novembro, na USP, em São Paulo.

• Ex-aluno da FGV/EPGE, Joaquim Levy assu-

miu ministério da Fazenda. O ex-aluno de mes-

trado da EPGE (turma de 1986), Joaquim Levy,

foi nomeado, em 27 de novembro de 2014, mi-

nistro da Fazenda do governo Dilma Rousseff.

Levy concluiu seu mestrado na Escola com a

tese “Congelamento parcial, aumento de sa-

lários e efeitos na demanda de mão de obra”,

orientada pelo professor Sérgio Werlang, em

1987. O novo ministro da Fazenda já atuou tam-

bém como professor dos cursos de mestrado/

doutorado da EPGE.

• Dois alunos da graduação foram contempla-

dos com a bolsa de estudo para o Programa

FGV/Sorbonne. O convênio Culture Européenne

Occidentale: Héritage et Modernité, firmado entre

a FGV e Paris-IV Sorbonne, oferece uma forma-

ção cultural de seis semanas em Paris (janeiro a

http://epge.fgv.br/pt/noticia/professor-e-ex-aluno-da-fgv-epge-e-premiado-na-categoria-tese-do-haralambos-simeonidis-2014
http://epge.fgv.br/pt/noticia/professor-e-ex-aluno-da-fgv-epge-e-premiado-na-categoria-tese-do-haralambos-simeonidis-2014
http://epge.fgv.br/pt/noticia/professor-e-ex-aluno-da-fgv-epge-e-premiado-na-categoria-tese-do-haralambos-simeonidis-2014
http://eventosepge.fgv.br/pt/evento/280/fgv-epge-realiza-evento-de-boas-vindas-aos-selecionados-do-vestibular-2015
http://eventosepge.fgv.br/pt/evento/280/fgv-epge-realiza-evento-de-boas-vindas-aos-selecionados-do-vestibular-2015
http://epge.fgv.br/pt/noticia/ex-aluno-da-fgv-epge-recebe-mencao-honrosa-no-xix-premio-tesouro-nacional
http://epge.fgv.br/pt/noticia/ex-aluno-da-fgv-epge-recebe-mencao-honrosa-no-xix-premio-tesouro-nacional
http://eventosepge.fgv.br/pt/evento/283/fgv-epge-realizou-o-evento-2014-workshop-on-economic-theory
http://eventosepge.fgv.br/pt/evento/283/fgv-epge-realizou-o-evento-2014-workshop-on-economic-theory
http://epge.fgv.br/pt/noticia/convidado-para-a-simonsen-lecture-do-lames-lacea-2014
http://epge.fgv.br/pt/noticia/convidado-para-a-simonsen-lecture-do-lames-lacea-2014
https://youtu.be/0UnknaxWB0I
https://youtu.be/0UnknaxWB0I
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• Professores da FGV/EPGE ganharam Prê-

mio SBE 2014 na categoria Teoria Econômica. 

Os professores da EPGE Lucas Jóver Maestri e 

Humberto Luiz Ataide Moreira foram premiados 

respectivamente com o primeiro e o segundo 

lugares na categoria Teoria Econômica do prê-

mio oferecido pela Sociedade Brasileira de Eco-

nometria. Professor Lucas e coautores (Daniel 

Garrett e Renato Gomes, Toulouse School of 

Economics) apresentaram o artigo “Competiti-

ve screening under heterogeneous information”. 

Já o estudo do professor Humberto, em coau-

toria com o professor Vinicius Carrasco (PUC), 

chama-se “Robust decision-making”.

• Professor da EPGE foi eleito associate edi-

tor (Ae) do Journal of Econometrics. Marcelo 

J. Moreira foi eleito editor associado do Journal 

of Econometrics. Professor Moreira também é 

editor associado do Quantitative Economics e 

Econometrics Journal.

• Alunos da graduação da EPGE foram ao 

Congresso Nacional e ao Bacen. 35 estudan-

tes do 2º, 4º e 6º períodos da EPGE conhece-

ram o Congresso Nacional – Câmara e Sena-

do – e o Banco Central do Brasil (Bacen) em 

viagem promovida pelo Diretório Acadêmico, 

nos dias 17 e 18 de dezembro. Nesse período, 

os discentes participaram de uma reunião na 

Sala da Liderança do PSDB na Câmara dos 

Deputados; acompanharam de perto sessões 

de votação na Câmara e no Senado; foram ao 

plenário do Senado Federal; fizeram uma vi-

sita guiada pelo Museu de Valores e pela Ga-

leria de Arte; encontraram com o senador, vi-

ce-governador do estado do Rio de Janeiro e 

vice-presidente da FGV, Francisco Dornelles, 

e com o professor da FGV/EPGE e atual mi-

nistro da Secretaria de Assuntos Estratégicos 

(SAE) da Presidência da República, Marcelo 

Neri; e conheceram Sergei Suarez Dillon Soa-

res, presidente do Instituto de Pesquisa Eco-

nômica Aplicada (Ipea); além de assistirem a 

diversas palestras. Em seguida à viagem, o di-

retor da EPGE, Rubens Penha Cysne, e a co-

ordenadora educacional, Máira Pereira, rece-

beram os alunos para uma discussão sobre o 

evento e também para refletir sobre projetos 

congêneres no futuro.

http://epge.fgv.br/pt/noticia/professores-da-fgv-epge-ganham-premios-sbe-2014-na-categoria-teoria-economica
http://epge.fgv.br/pt/noticia/professores-da-fgv-epge-ganham-premios-sbe-2014-na-categoria-teoria-economica
http://epge.fgv.br/pt/noticia/alunos-da-graduacao-da-epge-vao-ao-congresso-nacional-e-ao-bacen-29-01-2015
http://epge.fgv.br/pt/noticia/alunos-da-graduacao-da-epge-vao-ao-congresso-nacional-e-ao-bacen-29-01-2015


Aloisio Araujo

Ph.D. em Estatística, Universidade

da California, Berkeley, 1974

fellow da Econometric Society

Humberto Moreira

Doutorado em Economia

Matemática, IMPA, 1996

2.3 . Corpo Docente

2.3.1. Direção

Diretor Geral (Pós-Graduação e Graduação)

Vice-Diretor de regulação institucional

Vice-Diretores de Graduação

Coordenadores do mestrado
Profissionalizante em Economia e Finanças

Vice-Diretor Pesquisa

Vice-Diretor de Ensino

Vice-Diretor

Rubens Penha Cysne (Diretor)

Doutorado em Economia,

FGV/EPGE, 1984

Luis H. B. Braido

Ph.D. em Economia,

Universidade de Chicago, 2002

Luis H. B. Braido

Ph.D. em Economia,

Universidade de Chicago, 2002

Andre Arruda Villela

Ph.D. em História Econômica,

Universidade de Londres, 1999

Ricardo Cavalcanti

Ph.D. em Economia,

Universidade de Minnesota, 1997

Joísa Campanher Dutra

Doutora em Economia,

EPGE/FGV, 2001

Carlos E. da Costa

Ph.D. em Economia, 

Universidade de Chicago, 2001
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Aloisio Araujo

Ph.D. em Estatística, Universidade

da California, Berkeley, 1974

fellow da Econometric Society

Afonso Arinos M. Franco Neto

Ph.D. em Economia,

Universidade de Chicago, 1993

André Garcia de Oliveira Trindade

Ph.D. em Economia,

Northwestern University, 2011

Andrés Carvajal

Ph.D. em Economia,

Brown University, 2003

Caio Almeida

Doutorado em Engenharia

Elétrica, PUC-RJ, 2001

Carlos E. da Costa

Ph.D. em Economia, 

Universidade de Chicago, 2001

Humberto Moreira

Doutorado em Economia

Matemática, IMPA, 1996

Francisco J.M. Costa

Ph.D. em Economia,

London School of Economics, 2013

Fernando de Holanda Barbosa

Ph.D. em Economia,

Universidade de Chicago, 1975

Felipe S. Iachan

Ph.D. em Economia,

MIT, 2012

Cezar Santos

Ph.D. em Economia,

Universidade da Pensilvania, 2012

Cecilia Machado

Ph.D. em Economia,

Universidade de Columbia, 2010

2.3.2. Professores da Congregação
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Rubens Penha Cysne (Diretor)

Doutorado em Economia,

FGV/EPGE, 1984

Ricardo Cavalcanti

Ph.D. em Economia,

Universidade de Minnesota, 1997

Renato Galvão Flôres Junior

Doutorado em Economia, UFRJ

Renato Fragelli Cardoso

Doutorado em Economia,

FGV/EPGE, 1989

Pedro Cavalcanti Ferreira

Ph.D. em Economia,

Universidade da Pensilvânia, 1993

João Victor Issler

Ph.D. em Economia, Universidade

da California, San Diego, 1993

Leandro Gorno

Ph.D. em Economia,

Universidade de Princeton, 2013

Lucas Jóver Maestri

Ph.D. em Economia,

Universidade de Yale, 2011

Luis H. B. Braido

Ph.D. em Economia,

Universidade de Chicago, 2002

Marcelo J. Moreira

Ph.D. em Economia, Universidade

da California, Berkeley, 2002

fellow da Econometric Society

Paulo Klinger Monteiro

Doutorado em Economia

Matemática, IMPA, 1988

fellow da Econometric Society
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Antonio Carlos Porto Gonçalves

Ph.D. em Economia,

Universidade de Chicago, 1974

Carlos Ivan Simonsen Leal

Ph.D. em Economia,

Universidade de Princeton, 1986

Clovis de Faro

Ph.D. em Engenharia Industrial,

Universidade de Stanford, 1974

João Paulo dos Reis Velloso

Mestrado em Ciência Econômica,

Universidade de Yale, 1964.

Luiz Guilherme Schymura de Oliveira

Doutorado em Economia,

EPGE/FGV, 1989

Marcelo Cortes Neri

Ph.D. em Economia,

Universidade de Princeton, 1996

Sergio Ribeiro da Costa Werlang

Ph.D. em Economia,

Universidade de Princeton, 1986

Giovanni Maggi

Ph.D., Stanford University, 1994

2.3.3. Professores Afiliados

2.3.4. Professor Convidado
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Andre Arruda Villela

Ph.D. em História Econômica,

Universidade de Londres, 1999

Alexandre Loureiro Madureira

PennState University

André de Castro Silva

Ph.D. em Economia,

Universidade de Chicago, 2004

Angelo Polydoro

Ph.D. em Economia,

Universidade de Rochester, 2011

Antonio José Maristrello Porto

PhD em Direito,

Universidade de Illinois

Daniela Kubudi Glasman

FGV/EPGE

Fundação Getúlio Vargas

Edson Daniel Lopes Gonçalves

Doutor em Economia,

EPGE/FGV, 2009

Eduardo Lima Campos

Doutorado em Engenharia Elétrica,

PUC-RJ, 2001

Eduardo Pontual Ribeiro

Ph.D. em Economia,

Universidade de Illinois at

Urbana-Champaign, 1996

Eduardo Wagner

Mestrado em Matemática, IMPA

Fernando Augusto Adeodato Veloso

Doutorado em Economia,

Universidade de Chicago, 1999

Fernando de Holanda Barbosa Filho

Doutorado em Economia,

Universidade de Nova Iorque, 2006

2.3.5. Demais Professores do Quadro Complementar
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Hugo Alexander de la Cruz Cansino

Ph.D. em Matemática,

Universidade de Havana, 2007

José Valentim Machado Vicente

Instituto Nacional de Matemática

Pura e Aplicada

Jefferson de Barros Santos

Mestrado em Informática,

PUC-Rio, 2010

Lavinia Rocha de Hollanda

Ph.D. em Economia,

FGV/EPGE, 2012

João Marcelo Ehlert Maia

Doutorado em Sociologia,

IUPERJ, 2006

Marcelo de Sales Pessoa

Doutorado em Economia,

EPGE/FGV, 2006

Joísa Campanher Dutra

Doutora em Economia,

EPGE/FGV, 2001

Márcia Saraiva Leon

Ph.D. em Economia,

FGV/EPGE, 2002

José Antonio G. A.de F.Rodrigues

Especialização em Engenharia

Econômica, Escola Nacional

de Engenharia da UFRJ, 1963

Márcio Grijó Vilarouca

Doutorado em Ciência Política,

IUPERJ

Marcio Magalhães Janot

Doutorado em Economia,

PUC-RJ, 2006

José Gustavo Feres

Université de Toulouse
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Maria Gabriela Carneiro de Carvalho

Mestrado em História Social da Cultura,

Puc-Rio, 1995

Paulo Cezar Pinto Carvalho

Doutorado em Operations Research,

Universidade de Cornell, 1984

Rafael Chaves Santos

FGV/EPGE

Maria Izabel Tavares Camacho

Doutorado em Matemática,

IMPA, 1978

Maria Teresa Marins Duclos

Ph.D. em Economia,

Universidade de Minnesota,1997

Rodrigo Leandro de Moura

Doutorado em Economia,

EPGE/FGV, 2007

Savio Ramos Laterce

Ph.D. em Filosofia,

UFRJ, 2009

Maurício Canêdo Pinheiro

Doutorado em Economia,

EPGE/FGV, 2007

Moacyr Alvim Horta Barbosa da Silva

Doutorado em Matemática,

Computação Gráfica,

IMPA, 2005

Silvia Maria Matos

Doutorado em Economia,

EPGE/FGV, 2010

Victor Pina Dias

Ph.D. em Economia,

FGV/EGPGE, 2013

Monique Sochaczewski Goldfeld

Ph.D. em História, Política e Bens

Culturais,

FGV, 2012

Walter Wagner Carvalho Sande

Mestrado em Administração,

UFRJ, 1999
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theorems for low returns and large banks. Econo-

mic Theory. vol. 57, pp. 223-252, 2014. 

6. MOREIRA, Marcelo J.; MILLS, Benjamin; VILE-

LA, Lucas. Tests based on t-statistics for IV re-

gression with weak instruments. Journal of Eco-

nometrics, v. 182, p. 351-363, 2014. 

7. ISSLER, João Victor; RODRIGUES, Claudia; 

BURJACK, Rafael. Using common features to un-

derstand the behavior of metal-commodity pri-

ces and forecast them at different horizons. Jour-

nal of International Money and Finance, v. 42, p. 

310-335, 2014. 

2.3.7. Artigos produzidos pelos docentes e já 

aceitos para publicação

  

1. NERI, Marcelo Côrtes; MELO, Luisa Carvalhaes 

Coutinho de; Montes; LIPKIN, Pedro. Brasil: pobre-

za, igualdade de oportunidades e inovações de po-

lítica social. Cadernos Adenauer, São Paulo, 2014. 

2. ARAUJO, Aloisio Pessoa de; SCHOMMER, Su-

san; WOODFORD, Michael. Conventional and 

unconventional monetary policy with endoge-

nous collateral constraints. AEJ: Macroeconomics 

(print), 2014. 

3. ARAUJO, Aloisio Pessoa de. General equili-

brium, preferences and financial institutions after 

the crisis. Economic Theory, 2014. 

Em 2014, os docentes da Escola publicaram sete arti-

gos em periódicos científicos. Além disso, os docen-

tes obtiveram aceite para publicação de 13 artigos. 

2.3.6. Artigos publicados em periódicos pelos 

docentes da congregação

1. MOREIRA, Humberto Luiz Ataide; LIMA, Rafael 

Costa. Information transmission and inefficient lo-

bbying. Games and Economic Behavior (Print), v. 

86, p. 282-307, 2014. 

2. SANTOS, Cézar Augusto Ramos; GRE-

ENWOOD, Jeremy; GUNER, Nezih; KOCHARKOV, 

Georgi. Marry your like: Assortative mating and 

income inequality. The American Economic Re-

view, v. 104, p. 348-353, 2014.

 

3. COSTA, Carlos Eugênio E. L. da; PEREIRA, Thia-

go N. On the efficiency of equal sacrifice income 

tax schedules. European Economic Review, v. 70, 

p. 399-418, 2014. 

4. FRANCO NETO, Afonso Arinos M.; ISSLER, 

João Victor; GUILLÉN, Osmani Teixeira de Carva-

lho. On the welfare costs of business-cycle fluctu-

ations and economic-growth variation in the 20th 

century and beyond. Journal of Economic Dyna-

mics & Control, v. 39, p. 62-78, 2014. 

5. MONTEIRO, Paulo Klinger; CAVALCANTI, Ri-

cardo de Oliveira; BERTOLAI, Jefferson D. P. Run 

Workshop Game Theory - 1/8/14 Erick Maskin, Nobel Price 2007, Seminário Why globalization has 
not reduced income disparit?, 13/3/14 com a presença da se-
cretaria de educação Claudia Costin, professor da EPGE, Sérgio 
Werlang e o Diretor da EPGE, Professor Rubens Penha Cysne
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12. FERREIRA, Pedro Cavalcanti Gomes; CARDO-

SO, Renato Fragelli. Uma nota sobre desvaloriza-

ção, crescimento e a relação entre poupança do-

méstica e câmbio. Econômica, 2014.

13. MAGGI, Giovanni; LIMÃO, Nuno. Uncertainty and

trade agreements. AEJ: Microeconomics (print), 2014.

4. ALMEIDA, Caio Ibsen Rodrigues de; LUND,

Bruno Pereira. Imunização de carteiras de renda

fixa via um modelo paramétrico exponencial. Bra-

zilian Review of Econometrics, 2014.

5. IACHAN, Felipe Saraiva; NENOV, Plamen T. In-

formation quality and crises in regime change ga-

mes. Journal of Economic Theory, 2014.

6. NERI, Marcelo Côrtes. Micricrédito, dinâmica

empresarial e mudanças de classe: o impacto do

Crediamigo. Revista Econômica do Nordeste, 2014.

7. MAGGI, Giovanni; STAIGER, Robert W. Optimal

design of trade agreements in the presence of re-

negotiation. AEJ: Microeconomics (print), 2014.

8. ALMEIDA, Caio Ibsen Rodrigues de; FARIA,

Adriano Augusto de. Previsão da estrutura a ter-

mo brasileira utilizando fatores macroeconômi-

cos. Brazilian Review of Econometrics, 2014.

9. MOREIRA, Marcelo J.; HALLIN, Marc; ONATSKI,

Alexei. Signal detection in high dimension: The

multispiked case. Annals of Statistics, 2014.

10. MAESTRI, Lucas Jóver. The efficiency of bonus-or-

terminate incentive schemes under subjective evalua-

tions. Games and Economic Behavior (Print), 2014.

11. MAESTRI, Lucas Jóver. The role of commitment

in bilateral trade. Journal of Economic Theory, 2014.

José Manuel Durão Barroso, Presidente da Comissão Europeia, 
21/7/14, com a presença da secretaria de educação Claudia 
Costin, professor da EPGE, Sérgio Werlang e o Diretor da EPGE, 
Professor Rubens Penha Cysne

John Nash, Nobel Prize 1994 no Workshop Game Theory, 1/8/14
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2.3.8. Premiações e distinções acadêmicas:

O reconhecimento à contribuição da Escola 

e de seu corpo docente nos cenários nacio-

nal e internacional valida os esforços em am-

pliar parcerias e diálogos que colaborem para 

o pensamento econômico. Em 2014, a EPGE e 

seus professores receberam valorosas distin-

ções acadêmicas entre títulos e prêmios, além 

de posições de destaque em sociedades e co-

mitês internacionais. 

• Professor da EPGE recebeu prêmio Unicredit Wo-
men’s International Network Best Paper Award.

O professor Cezar Santos, da 

FGV/EPGE – Escola Brasilei-

ra de Economia e Finanças 

recebeu o prêmio UniCredit 

Women’s International Ne-

twork Best Paper Award pelo 

artigo “Why not settle down 

already? A quantitative analy-

sis of the delay in marriage” – escrito em parceria 

com o pesquisador David Weiss. O trabalho trata 

dos impactos da crescente volatilidade do merca-

do de trabalho sobre as relações conjugais. Os au-

tores argumentam que, uma vez que o matrimônio 

gera novas obrigações de consumo, a volatilida-

de do mercado de trabalho pode retardar o casa-

mento; assim, as relações laborais podem consti-

tuir uma variável-chave para explicar o contínuo 

declínio e adiamento do casamento na sociedade 

norte-americana desde a década de 1970.

• Professor e ex-aluno da EPGE foi premiado na 

categoria Tese do Haralambos Simeonidis 2014 

da Anpec.

O professor e ex-aluno – tan-

to da primeira turma de gra-

duação como do mestrado 

em economia da FGV/EPGE 

– Francisco Junqueira Moreira 

da Costa foi agraciado com o 

Prêmio Haralambos Simeoni-

dis 2014. Ele venceu a catego-

ria Tese com o trabalho “Essays in applied economics: 

evidence from Brazil”, desenvolvido em seu doutorado 

na London School of Economics and Political Science. 

• Professores da EPGE ganharam Prêmios SBE 

2014 na categoria Teoria Econômica.

Os professores da FGV/

EPGE – Escola Brasileira de 

Economia e Finanças Lucas 

Jóver Maestri e Humberto 

Luiz Ataide Moreira foram 

premiados respectivamente 

com o primeiro e o segun-

do lugares na categoria Te-

oria Econômica do prêmio 

oferecido pela Sociedade 

Brasileira de Econometria. 

Professor Lucas e coauto-

res (Daniel Garrett e Renato 

Gomes, Toulouse School of 

Economics) apresentaram o artigo “Competitive 

screening under heterogeneous information”. Já 

o estudo do professor Humberto, em coautoria 

com o professor Vinicius Carrasco (PUC), cha-

ma-se “Robust decision-making”.

• Professor da EPGE foi eleito associate editor 
(Ae) do Journal of Econometrics.

Marcelo J. Moreira foi eleito 

editor associado do Journal of 

Econometrics. Professor Mo-

reira também é editor associa-

do do Quantitative Economics 

e Econometrics Journal.

2.3.9. intercâmbio dos docentes da EPGE em 

eventos científicos no Brasil e no exterior: 

Visando promover a troca de conhecimento 

entre seu corpo docente e instituições nacio-

nais e estrangeiras, a FGV/EPGE estimula o 

intercâmbio de professores da Escola seja no 

Brasil ou no exterior. 

Em 2014, professores da EPGE estiveram presen-

tes em 62 diferentes eventos, em locais como São 

Paulo (Brasil), Philadelphia (EUA), Nova Iorque 

(EUA), Santiago (Chile), Londres (Inglaterra), Paris 

(França), entre outros.

Confira a lista completa no Anexo i.

http://www.unicreditanduniversities.eu/index.php/it/fellow/winner/edition_id/61
http://www.unicreditanduniversities.eu/index.php/it/fellow/winner/edition_id/61
http://www.fgv.br/mailing/2015/epge/relatorio_anual_2014/ANEXOS_Relatorio_2014_03_08.docx
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2.4. Seminários de Pesquisa Promovidos pela 

Escola

Os seminários de pesquisa da EPGE apresentam 

artigos acadêmicos dos pesquisadores da Esco-

la e de outros centros brasileiros e internacionais. 

Os seminários são realizados regularmente, às 

quintas-feiras, às 16 horas.

Foram promovidos 48 seminários em 2014, 43 deles 

ministrados por professores oriundos de departamen-

tos internacionais. Confira a lista completa no Anexo ii.

2.5. intercâmbio com Centros de Excelência

O intercâmbio com centros de excelência no 

exterior deve ser incluído na proposta de todo 

programa que deseja buscar desempenho equi-

valente aos mais importantes centros internacio-

nais. Neste parâmetro de excelência acadêmica, 

tanto a intensidade quanto a qualidade dos inter-

câmbios são considerados no quesito de inserção 

internacional da avaliação da pós-graduação.

No ano de 2014, a Escola registrou a presença de 

122 visitantes para trabalhos de pesquisa conjunta 

com professores da EPGE, apresentação de semi-

nários, participação em conferência e em bancas de 

defesas de teses e dissertações dos programas de 

mestrado acadêmico, doutorado e mestrado pro-

fissional. Entre eles, 65 são oriundos de instituições 

internacionais, o que consolida a meta de amplia-

ção do processo de internacionalização da EPGE 

projetada em seu plano de trabalho para este ano.

É importante destacar a relevância do Projeto de 

Internacionalização, que integra um dos projetos 

da EPGE aprovados pela Administração Superior 

em 2012, cujo apoio está sendo fundamental para 

o atendimento das metas demonstradas neste

Relatório de Atividades.

2.5.1. intercâmbio com pesquisadores de pro-

gramas nacionais e internacionais

Visando promover a constante troca de conheci-

mento entre a FGV/EPGE e instituições nacionais 

e internacionais, a Escola estimula o intercâmbio 

de pesquisadores de diversos programas – no 

Brasil e no mundo.

Seminário de Pesquisa com Andrés Carvajal (University of 

Western Ontario)

Seminário com David Weiss (Tel-Aviv University)

Seminário com Ariel Pakes (Harvard university)

Seminário com Jennifer La’O (Columbia university)

http://www.fgv.br/mailing/2015/epge/relatorio_anual_2014/ANEXOS_Relatorio_2014_03_08.docx
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com vigência até dezembro de 2014, dando conti-

nuidade a sua assessoria ao Tesouro Nacional por 

meio do projeto de pesquisa intitulado “Aprimo-

rando a abordagem de dívida pública num mode-

lo DSGE para economia brasileira: exercícios de 

política e projeções”. 

O objetivo do projeto é preparar um modelo de 

equilíbrio geral dinâmico estocástico e capacitar 

servidores do Tesouro Nacional envolvidos no 

projeto em análises sobre tópicos relevantes ao 

planejamento fiscal de médio e longo prazo. Mais 

especificamente, os tópicos de análise seleciona-

dos para essa fase envolvem a avaliação de me-

canismos alternativos de tributação e do impacto 

fiscal e macroeconômico do desenvolvimento do 

setor petroleiro. 

2.6.3. Projeto PET16

A EPGE encaminhou em 2014 o projeto para se-

diar em 2016 a prestigiosa reunião da Associação 

de Teoria Pública e Econômica – PET16. O Comitê 

de Organização da EPGE será formado pelos pro-

fessores Aloisio Araujo e Humberto Moreira.

O programa para PET16 apresentará palestras 

ilustres com destaques a pesquisadores de re-

nome internacional. Nessa oportunidade, haverá 

homenagem em comemoração ao aniversário de 

70 anos do professor Aloisio Araujo. O programa 

incluirá também esventos especiais paralelos que 

abrangem uma ampla gama de questões relevan-

tes para a economia pública. 

O evento terá 3 dias de intensa atividade e con-

ferências e a expectativa é que haja, no mínimo, 

400 inscrições e cerca de 65 palestrantes.

A internacionalização é uma das diretrizes da FGV/

EPGE, envolvendo diversas atividades de integra-

ção e cooperação, que ampliam as possibilidades 

de parcerias e situam a Escola e seus pesquisado-

res, docentes e discentes no cenário global.

Em 2014, a FGV/EPGE recebeu 65 visitantes inter-

nacionais – em 43 seminários de pesquisa – e 57 na-

cionais – em cinco seminários de pesquisa. As listas 

completas podem ser acessadas no Anexo iii.

2.6. integração institucional

A EPGE vem instituindo, ao longo dos anos, diver-

sas parcerias institucionais. Destacamos a seguir as 

principais parcerias da Escola realizadas em 2014.

2.6.1. Parceria com o iNCT

Em 2014, deu-se a continuidade ao projeto do Ins-

tituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Edu-

cação, Desenvolvimento Econômico e Inserção 

Social. Sob a coordenação da FGV/EPGE Escola 

Brasileira de Economia e Finanças, os recursos 

desse projeto são canalizados para a FGV/EESP, 

Escola de Economia de São Paulo, e o UFC/CAEN 

– Universidade Federal do Ceará – Centro de Pós-

Graduação em Economia.

A missão do instituto é usar a ciência econômica 

de forma a reverter a carência de capital huma-

no (educação) no Brasil de forma eficiente, sem 

desperdício de escassos recursos públicos. O au-

mento do capital humano no Brasil leva a mais de-

senvolvimento econômico e a mais inserção social 

das camadas menos favorecidas da população. As 

razões preponderantes para a existência dessa ca-

rência de capital humano são as falhas de merca-

do e as externalidades no mercado de educação. 

A tese central do instituto é de que vários de 

nossos problemas atuais derivam da pouca acu-

mulação prévia de capital humano no Brasil, que 

podem ser tratados de forma integrada com o ar-

cabouço de economia.

2 .6.2. Parceria com o Tesouro Nacional

Em maio de 2013 foi firmado contrato com a FGV, 

http://www.vanderbilt.edu/econ/faculty/Wooders/APET/PET2016.html
http://epge.fgv.br/files/default/professores-visitantes-2010-2016.pdf
http://inct.cnpq.br/
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2.7. Edições – Revista Brasileira de Economia (RBE)

A Revista Brasileira de Economia (RBE) é a mais antiga publi-

cação de economia do Brasil, e a segunda mais antiga da Amé-

rica Latina. A RBE é uma revista generalista, dentro do universo 

de publicações acadêmicas de economia. Nela publicam-se ar-

tigos sobre as diversas áreas da ciência econômica, e qualquer 

tema ou metodologia pode ser encontrado nas suas páginas, 

desde que estejam na fronteira do seu ramo de conhecimento 

e se pautem pelo rigor e sofisticação apresentado desde o pri-

meiro número. 

Em 2014, foram publicadas quatro edições do volume 68, cujos arti-

gos e autores são descritos a seguir: 

Artigos 2014, v. 68, no 1

• Determinantes do requerimento de colateral 

em empréstimos empresariais – Jaimilton Carva-

lho, José Angelo Divino, Jaime Orrill.

• Propagação assimétrica de choques mo-

netários na economia brasileira: evidências 

com base em um modelo vetorial não linear 

de transição suave – Vinícius dos Santos Cer-

queira, Márcio Bruno Ribeiro, Thiago Sevilha-

no Martinez.

• Common factors and the exchange rate: Re-
sults from the Brazilian case – José Luiz Rossi Ju-

nior, Wilson Rafael de Oliveira Felicio.

• Monetary policy and regional output in Brazil 
– Rafael Rockenbach da Silva Guimaraes, Sérgio 

Marley Modesto Monteiro.

• restrições financeiras e a decisão de in-

vestimento das firmas brasileiras – Guilher-

me Kirch, Jairo Laser Procianoy, Paulo Renato 

Soares Terra.

• o impacto do tempo de pendência das paten-

tes na trajetória de crescimento: uma análise 

com base no modelo schumpeteriano de cres-

cimento endógeno com avanço de qualidade – 

Fabio Rodrigues de Moura, Nelson Leitão Paes, 

Tácito Augusto Farias.

Artigos 2014, v. 68, no 2

• Pessoal ocupado e jornada de trabalho: uma 

releitura da evolução da produtividade no Brasil 

– Fernando de Holanda Barbosa Filho, Samuel de 

Abreu Pessôa.

• Estimação da eficiência técnica do SuS nos esta-

dos brasileiros na presença de variáveis contextu-

ais – Maurício Benegas, Francisco Gildemir da Silva.

• Expectativas desagregadas, credibilidade do 

Banco Central e cadeias de markov – Marcio Go-

mes Pinto Garcia, Diogo Abry Guillen.

• Measuring inflation persistence in Brazil using 
a multivariate model – Vicente da Gama Macha-

do, Marcelo Savino Portugal.

• Desalinhamentos cambiais, interdependência, 

crises, guerras cambiais: uma avaliação empíri-

ca – Emerson Fernandes Marçal.

• Análise de integração financeira na América 

do Sul – Paulo Rogério Faustino Matos, Amadeus 

Bueno, Nicolino Trompieri.

Artigos 2014, v. 68, no 3

• Simple macroeconomic policies and welfare: A 
quantitative assessment – Alexandre Cunha, Eu-

rilton Araújo.

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/issue/view/68-1
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/4009
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/4009
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/3590
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/3590
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/3590
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/3590
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/7381
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/7381
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/7164
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/6005
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/6005
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/4797
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/4797
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/4797
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/4797
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/issue/view/68-2
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/12348
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/12348
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/3058
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/3058
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/3058
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/12599
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/12599
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/7524
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/7524
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/9677
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/9677
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/9677
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/6038
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/6038
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/issue/view/68-3
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/16912
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/16912
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• The regional economic structure of Brazil in 1959: 
An overview based on an interstate input-output 
matrix – Gustavo Barros, Joaquim J. M. Guilhoto.

• Credit default and business cycles: An empiri-
cal investigation of Brazilian retail loans – Arnil-

do Correa, Jaqueline Marins, Myrian Neves, Anto-

nio Carlos da Silva.

• Amortização de dívidas e prestações constan-

tes: uma análise crítica – Clovis de Faro.

• igualdade de oportunidades: analisando o pa-

pel das circunstâncias no desempenho do Enem 

– Erik Alencar de Figueirêdo, Lauro César Bezerra 

Nogueira, Fernanda Leite Santana.

• Is inflation persistence over? – Fernando Nasci-

mento Oliveira, Myrian Beatriz Silva Petrassi.

Artigos 2014, v. 68, no 4

• redesenho e análise do mercado de admissão 

aos centros de pós-graduação em economia no 

Brasil à luz da Teoria dos Jogos: um experimen-

to natural em desenho de mercados – Felipe P. 

Bardella, Marilda Sotomayor.

• Especialização setorial do comércio interna-

cional condiciona o impacto da abertura comer-

cial sobre a renda? – João Paulo Martin Faleiros, 

Denisard Cneio de Oliveira Alves.

• uma análise para o efeito-fronteira no Brasil – 

Erik Figueiredo, Luiz Renato Lima, Alexandre Lou-

res, Celina Oliveira.

• uma nota sobre o papel da credibilidade da política 

monetária e fiscal: evidências para o Brasil – Gabriel 

Caldas Montes, Antonio Carlos de Jesus Assumpção.

• A substituição da contribuição patronal para o 

faturamento: efeitos macroeconômicos sobre a 

progressividade e distribuição de renda no Bra-

sil – Wilton Bernardino Silva, Nelson Leitão Paes, 

Raydonal Ospina.

• uma nota sobre efeitos de gastos públicos fe-

derais sobre o crescimento da economia brasi-

leira – Divanildo Triches, Soraia Santos da Silva.

2.8 outras áreas

2.8.1 Comunicação e relações Públicas

A área de Comunicação e Relações Públicas tem 

feito grandes esforços para incrementar e enri-

quecer a memória da instituição. Um dos pontos 

altos dessa iniciativa foi a criação do menu Víde-

os e Podcasts. A produção de filmes editados dos 

eventos promovidos pela EPGE vem para fortale-

cer sua memória eletrônica e garantir a consulta 

de workshops, seminários e palestras importan-

tes para a movimentação de ideias em economia. 

Desse modo, a Escola compartilha com o público 

encontros promovidos com profissionais de des-

taque na área de Ciências Econômicas, em âmbito 

nacional e internacional. Os vídeos estão disponí-

veis no site da EPGE e no Canal FGV, no YouTube. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/5848
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/5848
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/5848
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/3925
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/3925
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/15506
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/15506
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/9469
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/9469
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/2549
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/issue/view/68-4
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/12768
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/12768
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/12768
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/12768
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/7237
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/7237
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/7237
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/24645
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/24609
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/24609
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/14269
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/14269
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/14269
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/14269
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/3616
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/3616
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/3616
http://www.epge.fgv.br/pt/escola/videos-e-podcasts
http://www.epge.fgv.br/pt/escola/videos-e-podcasts
http://www.epge.fgv.br/pt/escola/videos-e-podcasts
https://www.youtube.com/user/fgvtv
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Prêmio Nobel em Ciências Econômicas, professor John Nash, no Workshop on Game Theory

Professor Aloisio Araujo com o Prêmio Nobel em Ciências Econômicas, professor John Nash, no 

Workshop on Game Theory
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A área de Comunicação e Relações Públicas tra-

balhou intensamente na promoção e divulgação 

dos eventos da Escola, com destaque especial 

para os seguintes eventos: Workshop on Game 
Theory que ocorreu em 1o de agosto, no qual o 

laureado com o Prêmio Nobel de Economia em 

1994, professor John Nash, esteve presente. O 

evento, além de prestar homenagem a profes-

sora marilda Sotomayor, trouxe os professores 

Salvador Barberà, inés macho Stadier e David 

Perez Castrillo, da Universidade Autònoma de 

Barcelona; Steve Brams, da New York University, 

Abraham Neyman, da Hebrew University e myrna 

Wooders, da Vanderbit University.

Workshop on Economic Theory, que ocorreu em 

24 de novembro e contou com a participação de 

renomados teóricos econômicos do porte de Da-

vid martimort (Paris School of Economics), Ales-

sandro Pavan (Northwestern University), David 

rahman (University of Minnesota), Yuliy Sanni-

kov (Princeton University), Federico Echenique 

(California Institute of Technology), muhamet Yil-

diz (MIT) e roland Strausz (University of Berlim). 

2 - Workshop on Economic Theory 24/11/141 - Workshop on Game Theory com John Nash,  24/11/14

3 - Workshop on Economic Theory 24/11/14

4 - Workshop on Economic Theory 24/11/14

5 - Workshop on Economic Theory 24/11/14, com o professor 

Carlos Eugênio Ellery da Costa, EPGE, Vinicius Cardoso, PUC

-Rio, e o Diretor da EPGE, Professor Rubens Penha Cysne.

http://epge.fgv.br/conferencias/wgtepge/
http://epge.fgv.br/conferencias/wgtepge/
https://www.youtube.com/watch?v=F8ujgJJY1V0
https://www.youtube.com/watch?v=h9TLl_GV56A
https://www.youtube.com/watch?v=G63IOcyEczs
https://www.youtube.com/watch?v=epi2zFh-pgM
https://www.youtube.com/watch?v=epi2zFh-pgM
https://www.youtube.com/watch?v=_OIK-Mbf9e8
https://www.youtube.com/watch?v=rweGCM1h8Bo
https://www.youtube.com/watch?v=3o_sM1YvdKE
https://www.youtube.com/watch?v=3o_sM1YvdKE
http://epge.fgv.br/conferencias/economic-theory-2014/
https://www.youtube.com/watch?v=8s9f8zxDLBs
https://www.youtube.com/watch?v=8s9f8zxDLBs
https://www.youtube.com/watch?v=oZ66s3GZP98
https://www.youtube.com/watch?v=oZ66s3GZP98
https://www.youtube.com/watch?v=SByNmgyk3qI
https://www.youtube.com/watch?v=SByNmgyk3qI
https://www.youtube.com/watch?v=pkqlIjFi63c
https://www.youtube.com/watch?v=pkqlIjFi63c
https://www.youtube.com/watch?v=2NCaNYpyRC4
https://www.youtube.com/watch?v=EcP4w2KdyUU
https://www.youtube.com/watch?v=EcP4w2KdyUU
https://www.youtube.com/watch?v=EYZ3THe-EwU
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Além disso, em 21 de julho houve a palestra rea-

lizada pelo presidente da união Europeia, José 

Durão Barroso, sobre “Europa e Brasil no atual 

contexto internacional”; o seminário de pesquisa 

com a presença do Prêmio Nobel Eric maskin, em 

28 do mesmo mês. 

José Manuel Durão Barroso, Presidente da Comissão Europeia, 
21/7/14, com a presença da secretaria de educação Claudia 
Costin, professor da EPGE, Sérgio Werlang e o Diretor da EPGE, 
Professor Rubens Penha Cysne

Palestra Europa e Brasil no atual contexto Internacional
com o Presidente da União Europeia, José Durão Barros

Palestra Europa e Brasil no atual contexto Internacional
com o Presidente da União Europeia, José Durão Barros

Palestra Europa e Brasil no atual contexto Internacional
com o Presidente da União Europeia, José Durão Barros

http://eventosepge.fgv.br/pt/video/231
http://eventosepge.fgv.br/pt/video/231
http://eventosepge.fgv.br/pt/video/243
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1. Workshop on Game Theory. 2. Palestra Election and Strategic Voting: Condorcet and 

Borda - Erick Maskin, 28/7/14..

8. Palestra Election and Strategic Voting: Condorcet and 

Borda - Erick Maskin, 28/7/14..

3. Workshop on Game Theory. 4. Palestra Erick Maskin 28/7/14.

5. Diretor da EPGE, professor Rubens Penha Cysne em pa-

lestra com Erick Maskin 28/7/14. 

6. Palestra Election and Strategic Volting do Nobel Erick 

Maskin com o Diretor da EPGE Professor Rubens Penha 

Cysne e o professor Humberto Moreira, 28/7/14.

7. Workshop on Game Theory com John Nash 1/8/2014

7 8
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3. ProGrAmA DE mESTrADo E DouTorADo

O início das atividades letivas do mestrado e dou-

torado acadêmico ocorreu em janeiro de 2014. A 

Escola recebeu 21 novos alunos em seu progra-

ma, sendo 18 alunos de mestrado, selecionados 

através do exame da Anpec, e três alunos de dou-

torado através da seleção externa.

Em 13 de janeiro, os novos alunos da EPGE foram 

recebidos em seu primeiro dia de aula do Progra-

ma de Mestrado e Doutorado da Escola de Eco-

nomia com apresentações do diretor de Ensino, 

professor Carlos Eugênio Ellery, do coordenador 

do Núcleo de Computação, Antero Neto, e da se-

cretária geral, Carla Soares.

                                   

A bolsa de pós-doutorado também vem sendo 

apresentada como alternativa de redução de pra-

zo do aluno no programa uma vez que ele poderá 

dar continuidade à pesquisa nessa modalidade.

No ano de 2014, os alunos defenderam um total 

de quatro teses e 16 dissertações (ver seções 2.1 

e 2.2). Além disso, foram produzidas três publi-

cações e 11 alunos participaram de eventos aca-

dêmicos e científicos no Brasil e no exterior (ver 

seções 2.3.1 e 2.4).

É importante destacar que a atividade discente é, 

juntamente com as publicações, nos parâmetros 

de excelência acadêmica e avaliação da pós-gra-

duação, os itens mais relevantes, pois represen-

tam os resultados do programa em termos de no-

vos pesquisadores formados e titulados.

No contexto do convênio entre a FGV e o Ins-

tituto Militar de Engenharia (IME), assinado em 

21/8/2014 com objetivo de firmar parceria de 

intercâmbio discente, seis alunos do IME cursa-

ram disciplinas avulsas no mestrado acadêmico 

da Escola.

3.1. Teses de Doutorado Aprovadas:

1. Essays on banking theory and history of financial 
arrangements, por Murilo Resende Ferreira – 27/6/14 

– Orientador: Prof. Ricardo de Oliveira Cavalcanti.

2. Previdência, câmbio e macroeconomia de lon-

go prazo, por Pablo Valente de Souza – 29/9/14 

– Orientador: Prof. Samuel de Abreu Pessôa.

3. Asymptotic efficiency in a dynamic panel data 

model, por José Diogo Valadares Moreira Barbosa – 

31/10/14 – Orientador: Prof. Marcelo Jovita Moreira.

4. Share bidding auctions, sliding scale royal-
ty rates and the new brazilian regulatory fra-
mework for the pre-salt areas, por Otávio Me-

nezes Damé – 11/12/14 – Orientador: Prof. Aloisio 

Pessoa de Araujo.

3.2. Dissertações de mestrado Acadêmico 

Aprovadas

1. Inflation when the planner wants less spending, 

por Fernando Antônio de Barros Júnior – 12/3/14 

– Orientador: Prof. Ricardo de Oliveira Cavalcanti. 

2. Transações geradas pelo fluxo de recursos 

dos fundos e o efeito momento no Brasil, por Ra-

phaela Mattos Gonzalez – 14/3/14 – Orientador: 

Prof. Marco Antonio Cesar Bonomo.

3. Sequential cost-reimbursement rules, por Ro-

drigo Bomfim de Andrade – 17/3/14 – Orientador: 

Prof. Humberto Luiz Ataíde Moreira. 

4. The Eaton-Gersovitz-Arellano environment with 
collateral, por Pedro Vaissman Guinsburg – 30/4/14 

– Orientador: Prof. Ricardo de Oliveira Cavalcanti.

5. The impact of price expectations on consu-
mer’s behavior in frequently purchased goods 
markets: Empirical evidence and implications, 

por Leticia Klotz Silva – 30/4/14 – Orientador: 

Prof. André Garcia de Oliveira Trindade.

6. Educação infantil, distorções e crescimento eco-

nômico, por Bruno Ricardo Delalibera – 19/05/14 – 

Orientador: Prof. Pedro Cavalcanti Ferreira.

7. Is ‘tagging’ a rationale for affirmative action 
in education?, por Alexandre Balduino Sollaci – 

26/5/14 – Orientador: Prof. Carlos Eugênio Ellery 

Lustosa da Costa.

8. Financiamento público sobre a indústria de 

exibição cinematográfica no Brasil, por Diana 

Goldemberg – 27/5/14 – Orientador: Prof. Fran-

cisco Junqueira Moreira da Costa.
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9. má-alocação de recursos, restrição a crédito

e o papel do governo: uma resenha, por Carolina

Amaral de Almeida – 28/5/14 – Orientador: Prof.

Felipe Saraiva Iachan.

10. Governo como um resultado macroeconô-

mico, por Gustavo Moreira de Souza – 29/5/14 –

Orientador: Prof. Tiago Couto Berriel.

11. The life-cycle effects of social security in a
model with housing and endogenous benefits,

por André Victor Doherty Luduvice – 29/5/14 –

Orientador: Prof. Pedro Cavalcanti Ferreira.

12. Transferências condicionais de renda e nutri-

ção: uma avaliação do Programa Bolsa Família

nas áreas rurais e urbanas do Brasil, por Valde-

mar Rodrigues de Pinho Neto – 30/5/14 – Orien-

tadora: Prof. Cecilia Machado.

13. o impacto das ações afirmativas no ensino su-

perior e o desempenho dos alunos concluintes,

por Talita de Moraes Gonçalves Silva – 30/5/14 –

Orientadora: Prof. Cecilia Machado.

14. Collateral, intermediated lending, and aggre-
gate productivity, por Marcos Ribeiro Frazão –

30/5/14 – Orientador: Prof. Felipe Saraiva Iachan.

15. Preferência por redistribuição: seria tal abor-

dagem razoável?, por Felipe Castor Cordeiro de

Sousa – 30/5/14 – Orientador: Prof. Francisco

Junqueira Moreira da Costa.

16. Comparative advantage, heterogeneous firms
and variable mark-ups, por Rafael Amaral Ornelas –

27/6/14 – Orientador: Afonso Arinos M. Franco Neto.

3.3. Produção intelectual Discente:

Em 2014, os alunos produziram um total de três 

publicações e tiveram dois artigos aceitos para 

publicação, além de terem participado de even-

tos acadêmicos e científicos, conforme apresen-

tado a seguir.

3.3.1. Artigos completos publicados em periódicos

1. VICENTE, José Valentim Machado; ARAUJO,

Gustavo Silva; BARBEDO, Claudio Henrique. The

adverse selection cost component of the spread 

of Brazilian stocks. Emerging Markets Review, v. 

21, p. 21-41, 2014. 

2. ARAUJO, Gustavo Silva; BARBEDO, Claudio

Henrique da Silveira; TAVARES, Max Leandro Fer-

reira. A influência da assimetria de informação no

retorno e na volatilidade das carteiras de ações

de valor e de crescimento. BBR. Brazilian Busi-

ness Review, edição em português, online, v. 11, p.

118-136, 2014.

3. VICENTE, José Valentim Machado; ARAUJO,

Gustavo Silva; CASTRO, Paula Baião Fisher de;

TAVARES, Felipe Noronha. Assessing day-to-day

volatility: Does the trading time matter? Revista

Brasileira de Finanças: RBFin = RBFin: Brazilian Fi-

nance Review, v. 12, p. 41-66, 2014.

3.3.2. Artigos aceitos para publicação

1. ALMEIDA, Caio Ibsen Rodrigues de; FARIA,

Adriano Augusto de. Previsão da estrutura a

termo brasileira utilizando fatores macroeco-

nômicos. Brazilian Review of Econometrics,

2014.

2. TESSARI, Cristina; SANTOS, Andre Alves Por-

tela; MOURA, Guilherme Valle; CALDEIRA, João

Frois. Seleção de carteiras com modelos fatoriais

heterocedásticos: aplicação para fundos de fun-

dos multimercados. RAM. Revista de Administra-

ção Mackenzie, 2014.

3.4. Participação de Alunos do mestrado Aca-

dêmico e Doutorado em Eventos Acadêmicos e 

Científicos no Brasil e no Exterior

1. Lira Rocha da Mota: apresentou o artigo “The

market for borrowing securities in Brazil” no 8o

Encontro Luso-Brasileiro de Finanças – Lubrafin –

Vale Douro, Portugal – 28 a 30/3/14.

2. Diogo Vinicius Menezes Saraiva: visitou a Ma-

astricht University, a convite de Alain Hecq, para

trabalhar no artigo “Forecasting multivariate time

series under present value-model short – and long

-run co-movement restrictions” com Alain Hecq e

João Victor Issler – Maastricht, Provincie Limburg,

Holanda – 21 a 25/4/14.
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3. Erica Diniz de Oliveira: apresentou o artigo “Op-

timal tax for the household: Collective and unitary 

approaches”, em coautoria com o professor Carlos 

Eugenio da Costa, no 2014 North American Sum-

mer Meeting of the Econometric Society – Univer-

sity of Minnesota – Minnesota, EUA - 19 a 22/6/14.

4. Rafael Moura Azevedo: apresentou o artigo 

“Nonparametric optiin pricing with generalized entro-

pic estimators” no 14o Encontro Brasileiro de Finan-

ças SBFin 2014 realizado na Universidade Federal de 

Pernambuco – UFPE – Recife, PE – 24 a 26/7/14.

5. Fernando Antônio de Barros Júnior: participou 

como coautor do professor Ricardo Cavalcanti na 

apresentação do artigo “Inside-money inflation is 

different” no Mini Conference on Monetary The-

ory and General Equilibrium Theory Location na 

EESP/FGV – São Paulo, SP – 23 a 24/7/14.

6. Luciene Torres de Mello Pereira: apresentou 

como coautora do professor Pedro Cavalcanti, o 

paper “Structural transformation, education and 

fertility” no 3o Encontro Lubramco – Évora, Por-

tugal - 29 a 31/8/14. 

7. Kym Marcel Martins Ardison: apresentou o ar-

tigo “Nonparametric tail risk and stock returns: 

Predictability and risk-premia” como coautor do 

professor Caio Ibsen R. de Almeida no Lacea/La-

mes 2014 realizado na FEA/USP – São Paulo, SP 

de 20 a 22/11/14. 

8. Bruno Ricardo Delalibera: apresentou o artigo 

“Educação infantil, distorções e crescimento eco-

nômico” no 36o Encontro Brasileiro de Econome-

tria (SBE) – Natal, RN – 9 a 12/12/14.

9. Rafael Moura Azevedo: apresentou o artigo 

“Dynamic portfolio selection with transactions 

costs and scheduled announcement” no 36o En-

contro Brasileiro de Econometria (SBE) – Natal, 

RN – 9 a 12/12/14.

10. Gustavo Moreira de Souza: apresentou o arti-

go “Guerra fiscal, sistema tributário e desenvolvi-

mento regional: um modelo de competição fiscal 

com mercados incompletos aplicado ao Brasil” 

no 42o Encontro Nacional de Economia (ANPEC) 

– Natal, RN – 9 a 12/12/14.

11. Luciene Torres de Mello Pereira: apresentou o 

artigo “Structural transformation, education and 

fertility” no 36o Encontro Brasileiro de Econome-

tria (SBE) – Natal, RN – 9 a 12/12/14.

3.5. monitoria e Estágio Docente

Além de toda a interação mantida no âmbito 

da Escola, alunos da graduação em Ciências 

Econômicas, mestrado e doutorado em eco-

nomia podem trocar experiências através da 

proximidade intelectual e física que existe en-

tre os cursos. 

Desde o início do curso, os mestrandos e douto-

randos têm realizado atividades de monitoria na 

graduação em Ciências Econômicas, demons-

trando excelentes resultados tanto para obten-

ção de experiência docente pelos pós-graduan-

dos quanto para reforço de conhecimento pelos 

graduandos. 

 

Atuaram nas monitorias da graduação em Ciên-

cias Econômicas 20 alunos pós-graduandos. 

Dentro do mesmo objetivo integrador e formati-

vo, alunos do doutorado realizaram estágio do-

cente na graduação. Foram eles: Lira Rocha da 

Mota, Marina Fontes Gontijo, Pedro Henrique En-

gel Guimarães, Fernando Antônio de Barros Ju-

nior, Adriano Augusto de Faria, Ana Flávia Soares 

dos Santos, Bernardo Dantas Pereira Coelho, Bru-

no Ricardo Delalibera, Caio Augusto Colnago Te-

les, Everton Gomes Ferreira de Abreu dos Santos 

e Rodrigo Bomfim de Andrade.

Os 12 doutorandos realizaram o estágio no pri-

meiro e segundo semestres, na disciplina Temas 

Contemporâneos, do professor Luis Braido, com 

carga horária de 60 horas. 

Atualmente, essa atividade é obrigatória para os 

bolsistas Capes em cumprimento à Portaria 034 

de 2006.
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3.6. intercâmbio Discente

Em 2014, diversos alunos da EPGE participaram de programas de doutorado sanduíche. Os alunos 
contam com a importante contribuição de seus orientadores, que intermedeiam o contato entre os 
discentes e as universidades no exterior. A EPGE estimula o intercâmbio entre seus estudantes, com o 
objetivo de agregar valor e conhecimento. Neste ano, foram oito alunos participantes, nas instituições 
abaixo:

•  Columbia University (2 alunos).
•  London Business School;
•  Northwestern University;
•  University of California (2 alunos);
•  University of Chicago;
•  University of Pennsylvania;

3.7. Doutorado no Exterior

Grande parte dos alunos que completa o mestrado da EPGE prossegue seus estudos em programas de 
doutorado. Outra parcela ingressa no mercado de trabalho, na maioria dos casos por intermédio do 
programa de placement da EPGE. Dos que optam pelo doutorado, boa parte o fazem na própria EPGE 
e os demais no exterior.

Os alunos contaram com a importante contribuição de cartas de recomendação feitas pelos 
professores da EPGE para atingir esse objetivo, além do empenho pessoal dos docentes da Escola 
junto aos professores estrangeiros e do excelente desempenho dos estudantes no exame GRE.
No primeiro semestre de 2014, a FGV/EPGE teve quatro alunos aceitos para cursar doutorado em 
grandes universidades estrangeiras:

•  University of Chicago;
•  University of Pennsylvania;
•  University of Wisconsin.
•  Yale University;



41

3.8. Bolsas de Estudo Financiadas pelas Agên-

cias Públicas e Privadas

A Escola iniciou o ano de 2014 com um total de 

94 alunos no mestrado e doutorado acadêmico 

e, ao mesmo tempo, os alunos tiveram disponí-

vel um total de 75 bolsas de estudo distribuídas 

ao longo do ano. Esse portfólio é financiado pe-

las agências públicas e privadas. Contudo, cabe 

à EPGE a administração e controle desse fundo, 

demonstrado na tabela “Estoque de Bolsas de 

Estudo em 2014”.

A EPGE, com o apoio do Proex, recebe com fre-

quência a visita de professores provenientes dos 

principais centros internacionais, a fim de ampliar 

o processo de internacionalização da Escola. 
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Em 2014, três pesquisadores do Programa de Pós-

Doutorado da FGV/EPGE foram escolhidos por meio 

do PNPD/Capes. Iniciado em 2013, o pós-doutorado 

da FGV/EPGE é um programa de pesquisa que visa 

atender aos objetivos da Escola de manter elevados 

níveis de excelência acadêmica e inovação.

• Os alunos escolhidos para o programa são

agraciados com bolsas de estudo – que englo-

bam bolsa mensal e pagamento de recursos de

custeio anual. Essa iniciativa tem como propósito

subsidiar as atividades de pesquisa dos bolsistas

ao longo do programa, tais como a sua partici-

pação em eventos como congressos, encontros

e simpósios. Os três alunos escolhidos pela Es-

cola em 2014 para participar do programa foram:

rafael moura Azevedo, que cursou o Doutorado

em Economia na EPGE e teve sua tese, Ensaios

em finanças, defendida e aprovada em outubro

de 2013 sob orientação do professor Caio Ibsen

Rodrigues de Almeida, o qual continuará acom-

panhando sua pesquisa no estágio pós-doutoral.

Rafael começou a receber a bolsa em novembro

de 2013 e realizará seu estágio pós-doutoral até

maio de 2015.

• Christiano modesto Penna, professor do Caen

– Centro de Pós-Graduação em Economia da Uni-

versidade Federal do Ceará (UFC), que apresentou

o projeto de pesquisa intitulado “TFP, acumulação

de capital e convergência”. Christiano será acom-

panhado pelo professor Pedro Cavalcanti durante

o período de realização de sua pesquisa. Ele come-

çou a receber a bolsa em janeiro de 2014 e encerrou

seu estágio pós-doutoral em dezembro de 2014.

• José Diogo Valadares moreira Barbosa, que de-

fendeu a tese de doutorado Asymptotic efficien-

cy in a dynamic panel data model, em 31/10/2014,

sob orientação do professor Marcelo J. Moreira.

José Diogo começou a receber a bolsa em de-

zembro de 2014.

Já o pesquisador otávio menezes Damé inicia-

rá seu estágio pós-doutoral na EPGE em janeiro 

de 2015, quando também passará a receber bol-

sa. Ele defendeu a tese Share bidding auctions, 

sliding scale royalty rates and the new Brazilian 

regulatory framework for the pre-salt areas em 

11/12/2014 e teve como orientador o professor 

Aloisio Pessoa de Araujo.

4. ProGrAmA DE PóS-DouTorADo - PNPD/CAPES
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Anualmente, o Programa de Mestrado Profissio-

nal em Finanças e Economia Empresarial abre no-

vas turmas, com inscrições de janeiro a maio e a 

prova de ingresso em junho – com exceção do 

ano de 2014 que, devido à Copa do Mundo, rea-

lizou suas provas em duas etapas (junho e julho.  

Os alunos são selecionados por meio do exame 

da Anpec, Anpad ou prova de seleção da EPGE, 

curriculum vitae, histórico escolar e cartas de re-

comendação de cada candidato. 

A turma de 2014 do mestrado profissional teve iní-

cio em 14 de julho e os novos alunos foram recebi-

dos pelos coordenadores do curso, professor 

Ricar-do Cavalcanti e professora Joísa Campanher 

Dutra, além dos professores Maria Teresa Duclos e 

Edson Daniel Lopes Gonçalves, instrutor da 

disciplina Ava-liação de Empresas em Opções 

Reais. Entre os alu-nos selecionados, podemos 

contar com diretores, analistas e gerentes de 

grandes empresas, como: Petrobras, BNDES, 

Receita Federal, bancos de in-vestimentos, Banco 

do Brasil, entre outras.

Ao longo do curso, a FGV/EPGE recebeu o pro-

fessor convidado André de Castro Silva, da Uni-

versidade da Nova de Lisboa, para lecionar a dis-

ciplina Teoria das Decisões Financeiras.  

A Escola titulou 30 alunos com dissertações de-

fendidas em diversas áreas, sendo elas:

1. Estimação de prêmio de risco para start-ups,

por Mariana Omari Romani – 23/1/14 – Orienta-

dor: Prof. Edson Daniel Lopes Gonçalves.

2. Previsão de inflação utilizando modelos de sé-

ries temporais, por Simone Jager Patrocinio Bonno

– 23/1/14 – Orientador: Prof. Eduardo Lima Campos.

5. ProGrAmA DE mESTrADo ProFiSSioNAL

4. A utilização do cartão de crédito como ins-

trumento de dívida da população: um estudo do 
tema, causas e consequências com base na ex-

periência da Coreia do Sul, por Raphael do Ama-

ral Galhardo – 9/5/14 – Orientador: Prof. Tiago 
Couto Berriel.

5. impactos do iFrS nas atividades de hedge 
das empresas: evidências para o mercado bra-

sileiro, por Rafael Rodrigues Carvalho – 9/5/14 –

Orientador: Prof. Edson Daniel Lopes Gonçalves.

6. Governança corporativa, desempenho e a 
presença de estrangeiros no capital das compa-

nhias brasileiras, por Natália Belfort Geiser Mer-

cadante Simões – 19/5/14 – Orientador: Prof. An-

dré Luiz Carvalhal da Silva.

7. reação em mercado secundário de fundos 
de investimento imobiliário após anúncios de 
resultados, por Leonardo Baran De Mello Al-

varenga – 19/5/14 – Orientador: Prof. Rafael 
Moura Azevedo.

8. o efeito da diversificação na mineração, por 
Marcelo Barreto Bonança Corrêa – 19/5/14 –

Orientador: Prof. Marcelo de Sales Pessoa.

9. uma análise empírica sobre as preferências 
do consumidor brasileiro de cervejas artesa-

nais, por Vinicius Cassar Kfuri Santos – 20/5/14 –

Orientador: Prof. Edson Daniel Lopes Gonçalves.

10. os impactos da mP 579, convertida na Lei 
12.783, nos investimentos em geração de ener-

gia do Brasil, por Paloma Andrade Marques –

23/5/14 – Orientador: Prof. Angelo Polydoro.

11. Potencial de redução na demanda por energia 
elétrica no rio de Janeiro através do modelo de 
preço variável, por Marcos Barreto de Faria Pinho

– 23/5/14 – Orientador: Prof. Angelo Polydoro.3. Elaboração de um modelo de valoração quan-

titativa das garantias para o setor de saneamen-
to utilizando simulação de monte-Carlo: o caso 
da PPP de esgoto para a região metropolitana 
do recife e município de Goiana, por Guilherme 
da Rocha Albuquerque – 27/2/14 – Orientador: 
Prof. Edson Daniel Lopes Gonçalves. 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRQsKewSrek63nn5Kx94umrfuXsvk6tp61KrqezOK%2bouEuysLBJnsbLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0m2q7FRsquwTqTi34bls%2b6Mq9jwPuLYu3vf6q5Lsqy2eaTq33%2b7t8w%2b3%2bS7euve8YropK5IrqevULSusT7k5fCF3%2bq7fvPi6ozj7vIA&hid=111
http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRQsKewSrek63nn5Kx94umrfuXsvk6tp61KrqezOK%2bouEuysLBJnsbLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0m2q7FRsquwTqTi34bls%2b6Mq9jwPuLYu3vf6q5Lsqy2eaTq33%2b7t8w%2b3%2bS7euve8YropK5IrqevULSurz7k5fCF3%2bq7fvPi6ozj7vIA&hid=111
http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRQsKewSrek63nn5Kx94umrfuXsvk6tp61KrqezOK%2bouEuysLBJnsbLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0m2q7FRsquwTqTi34bls%2b6Mq9jwPuLYu3vf6q5Lsqy2eaTq33%2b7t8w%2b3%2bS7euve8YropK5IrqevULSurz7k5fCF3%2bq7fvPi6ozj7vIA&hid=111
http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRQsKewSrek63nn5Kx94umrfuXsvk6tp61KrqezOK%2bouEuysLBJnsbLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0m2q7FRsquwTqTi34bls%2b6Mq9jwPuLYu3vf6q5Lsqy2eaTq33%2b7t8w%2b3%2bS7euve8YropK5IrqevUbOtsT7k5fCF3%2bq7fvPi6ozj7vIA&hid=111
http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRQsKewSrek63nn5Kx94umrfuXsvk6tp61KrqezOK%2bouEuysLBJnsbLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0m2q7FRsquwTqTi34bls%2b6Mq9jwPuLYu3vf6q5Lsqy2eaTq33%2b7t8w%2b3%2bS7euve8YropK5IrqewSLOosz7k5fCF3%2bq7fvPi6ozj7vIA&hid=111
http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRQsKewSrek63nn5Kx94umrfuXsvk6tp61KrqezOK%2bouEuysLBJnsbLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0m2q7FRsquwTqTi34bls%2b6Mq9jwPuLYu3vf6q5Lsqy2eaTq33%2b7t8w%2b3%2bS7euve8YropK5IrqewSLOosz7k5fCF3%2bq7fvPi6ozj7vIA&hid=111
http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRQsKewSrek63nn5Kx94umrfuXsvk6tp61KrqezOK%2bouEuysLBJnsbLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0m2q7FRsquwTqTi34bls%2b6Mq9jwPuLYu3vf6q5Lsqy2eaTq33%2b7t8w%2b3%2bS7euve8YropK5IrqewSLOosz7k5fCF3%2bq7fvPi6ozj7vIA&hid=111
http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRQsKewSrek63nn5Kx94umrfuXsvk6tp61KrqezOK%2bouEuysLBJnsbLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0m2q7FRsquwTqTi34bls%2b6Mq9jwPuLYu3vf6q5Lsqy2eaTq33%2b7t8w%2b3%2bS7euve8YropK5IrqewSLOosz7k5fCF3%2bq7fvPi6ozj7vIA&hid=111
http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRQsKewSrek63nn5Kx94umrfuXsvk6tp61KrqezOK%2bouEuysLBJnsbLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0m2q7FRsquwTqTi34bls%2b6Mq9jwPuLYu3vf6q5Lsqy2eaTq33%2b7t8w%2b3%2bS7euve8YropK5IrqevUbOstz7k5fCF3%2bq7fvPi6ozj7vIA&hid=111
http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRQsKewSrek63nn5Kx94umrfuXsvk6tp61KrqezOK%2bouEuysLBJnsbLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0m2q7FRsquwTqTi34bls%2b6Mq9jwPuLYu3vf6q5Lsqy2eaTq33%2b7t8w%2b3%2bS7euve8YropK5IrqevUbOstz7k5fCF3%2bq7fvPi6ozj7vIA&hid=111
http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRQsKewSrek63nn5Kx94umrfuXsvk6tp61KrqezOK%2bouEuysLBJnsbLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0m2q7FRsquwTqTi34bls%2b6Mq9jwPuLYu3vf6q5Lsqy2eaTq33%2b7t8w%2b3%2bS7euve8YropK5IrqevUbOstz7k5fCF3%2bq7fvPi6ozj7vIA&hid=111
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/13839
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/13839
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/13839
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/browse?value=Bonan%C3%A7a%2C+Marcelo&type=author
http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRQsKewSrek63nn5Kx94umrfuXsvk6tp61KrqezOK%2bouEuysLBJnsbLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0m2q7FRsquwTqTi34bls%2b6Mq9jwPuLYu3vf6q5Lsqy2eaTq33%2b7t8w%2b3%2bS7euve8YropK5IrqevUbOssj7k5fCF3%2bq7fvPi6ozj7vIA&hid=111
http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRQsKewSrek63nn5Kx94umrfuXsvk6tp61KrqezOK%2bouEuysLBJnsbLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0m2q7FRsquwTqTi34bls%2b6Mq9jwPuLYu3vf6q5Lsqy2eaTq33%2b7t8w%2b3%2bS7euve8YropK5IrqevUbOssj7k5fCF3%2bq7fvPi6ozj7vIA&hid=111
http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRQsKewSrek63nn5Kx94umrfuXsvk6tp61KrqezOK%2bouEuysLBJnsbLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0m2q7FRsquwTqTi34bls%2b6Mq9jwPuLYu3vf6q5Lsqy2eaTq33%2b7t8w%2b3%2bS7euve8YropK5IrqevUbOssj7k5fCF3%2bq7fvPi6ozj7vIA&hid=111
http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRQsKewSrek63nn5Kx94umrfuXsvk6tp61KrqezOK%2bouEuysLBJnsbLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0m2q7FRsquwTqTi34bls%2b6Mq9jwPuLYu3vf6q5Lsqy2eaTq33%2b7t8w%2b3%2bS7euve8YropK5IrqevUbOutT7k5fCF3%2bq7fvPi6ozj7vIA&hid=111
http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRQsKewSrek63nn5Kx94umrfuXsvk6tp61KrqezOK%2bouEuysLBJnsbLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0m2q7FRsquwTqTi34bls%2b6Mq9jwPuLYu3vf6q5Lsqy2eaTq33%2b7t8w%2b3%2bS7euve8YropK5IrqevUbOutT7k5fCF3%2bq7fvPi6ozj7vIA&hid=111
http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRQsKewSrek63nn5Kx94umrfuXsvk6tp61KrqezOK%2bouEuysLBJnsbLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0m2q7FRsquwTqTi34bls%2b6Mq9jwPuLYu3vf6q5Lsqy2eaTq33%2b7t8w%2b3%2bS7euve8YropK5IrqevUbOutT7k5fCF3%2bq7fvPi6ozj7vIA&hid=111


44

21. Gestão de riscos na cadeia de suprimen-

tos e valoração do custo da escassez de

energia elétrica: modelos e uma proposta

de implementação para o Brasil, por Aman-

da Sanches – 30/5/14 – Orientador: Prof. Ed-

son Daniel Lopes Gonçalves.

22. Equity premium puzzle no Brasil; risk-free
rate puzzle brasileiro; coeficiente de aversão ao

risco, por João Felipe Cury Guimarães – 30/5/14

– Orientador: Prof. Marcelo de Sales Pessoa.

23. Aplicação do modelo speculative betas com

ativos do mercado acionário brasileiro, por Fe-

lipe Nobre Ferro e Silva – 30/5/14 – Orientador:

Prof. Marcelo de Sales Pessoa.

24. Análise e extração das expectativas

dos agentes de mercado em torno da data

do Copom, por Matheus Nascif de Faria –

30/5/14 – Orientador: Prof. José Valentim

Machado Vicente.

25. Probabilidade implícita de default em de-

bêntures do mercado brasileiro, por Paulo Ra-

miro Sampaio Fernandez – 30/5/14 – Orientador:

Prof. José Valentim Machado Vicente.

26. um modelo de leilões com conteúdo local –

análise e modelagem dos leilões de concessão

de blocos exploratórios de petróleo e gás pro-

movidos pela ANP no Brasil, por Bruno Mattiello

Francisco – 29/5/14 – Orientador: Prof. Angelo

Luiz Rocha Polydoro.

27. mecanismo LPVr – least present value of re-
venues como mitigador de riscos em concessões

rodoviárias – uma aplicação a um caso brasileiro,

por Rodrigo Luiz Resende Morales – 25/9/2014 –

Orientador: Prof. Edson Daniel Lopes Gonçalves.

28. Especificação da paridade descoberta de

juros no mercado brasileiro, por João Barbosa

Campbell Penna – 20/12/2014 – Orientador: Prof.

Rafael Chaves Santos.

29. Post-earnings announcement drift no mer-

cado de ações brasileiro, por Alexandre Metello

de Castro Santos – 23/12/2014 – Orientador: Prof.

Rafael Moura Azevedo.

12. Serviços de saúde, a assimetria da informa-

ção e a intervenção do governo: os exemplos

americano e brasileiro, por Miquelina da Fonseca

Nicolini – 27/5/14 – Orientador: Prof. Carlos Eugê-

nio Ellery Lustosa da Costa.

13. os efeitos das intervenções do Banco Central

do Brasil no nível intradiário da taxa de câmbio,

por Leandro Ribeiro Nogueira – 28/5/14 – Orien-

tador: Prof. Márcio Magalhães Janot.

14. o mercado acionário brasileiro e a macroe-

conomia: um estudo sobre o impacto de indica-

dores macroeconômicos e da política monetária

sobre diversos setores e índices de ações, por

Diego Rodrigues de Carvalho – 29/5/14 – Orien-

tador: Prof. Tiago Couto Berriel.

15. um estudo sobre os impactos da surpresa dos

indicadores macroeconômicos de atividade e in-

flação no mercado futuro brasileiro de taxa de ju-

ros, por Bruno Carlos Carneiro Rodrigues Coelho

– 29/5/14 – Orientadora: Prof. Silvia Maria Matos.

16. rentabilidade de estratégias de momento no

ibovespa: aplicação de critérios de risco para

seleção de carteiras, por Daniel dos Santos Tei-

xeira – 30/5/14 – Orientador: Prof. José Valentim

Machado Vicente.

17. Previsibilidade da estrutura a termo da taxa de

juros brasileira: modelagem da estrutura no perío-

do entre 2006 e 2014, por Guilherme Augusto Sal-

gado – 30/5/14 – Orientadora: Prof. Daniela Kubudi.

18. Demanda por veículos novos no Brasil: uma

análise robusta a quebras estruturais, por Ber-

nardo Antunes Maciel Villela – 30/5/14 – Orienta-

dor: Prof. Mauricio Canêdo Pinheiro.

19. uma metodologia de seleção de ações baseada

nos conceitos de vantagem competitiva e criação

de valor sustentável, por Gustavo Frota – 30/5/14

– Orientador: Prof. Edson Daniel Lopes Gonçalves.

20. Avaliação das reformas recentes no setor

elétrico brasileiro e sua relação com o desenvol-

vimento do mercado livre de energia, por Alida

Walvis – 30/5/14 – Orientador: Prof. Edson Daniel

Lopes Gonçalves.
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o problema dos lixões.

Confira a seguir os eventos de extensão – Temas 

Contemporâneos – dos quais participaram os alu-

nos de graduação da EPGE.

6.1. Temas Contemporâneos

Cabe destaque especial para a série de debates 

sobre Temas Contemporâneos, uma iniciativa da 

graduação de economia da EPGE para promover 

encontros que trazem para o ambiente acadêmico 

o debate de questões de grande relevância social 
na atualidade. Sugerida pelos próprios estudantes 
da Escola, a série pretende expor os alunos a de-

bates e palestras sobre questões sociais premen-

tes, de forma a capacitá-los a fundamentar suas 
ideias e argumentos sobre esses mesmos temas e 
sobre outros que surgirem nas discussões. 

A Escola vê de maneira muito positiva a exposição 

dos alunos a temas que muitas vezes não são di-

retamente tratados na grade curricular do curso. 

São realizadas avaliações com os seus alunos para 

o aprimoramento constante dos tópicos a serem

tratados e também do formato das palestras.

O primeiro encontro da série Temas Contempo-

râneos de 2014, realizado pela FGV/EPGE, discor-

reu sobre o tema “Descriminalização do consumo, 

comércio e produção de drogas ilícitas”, sob a 

coordenação do professor Luis Henrique Braido. 

O professor apresentou pontos relevantes sobre 

o assunto, comentando as visões liberal, conser-

vadora e médica. Falou, ainda, sobre a teoria da

escolha, que “enaltece a liberdade de cada indiví-

duo efetuar suas escolhas e se responsabilizar pe-

los riscos inerentes a elas”. Já no segundo debate

da série, foi discutido o tema “Aspectos econômi-

cos da doação/transferência de órgãos”. Uma das

questões mais debatidas foi a criação de um mer-

cado de comercialização de órgãos, para o qual

os alunos levantaram diversos pontos positivos e

negativos, além de destacar que deveria ser um

mercado totalmente regulamentado, evitando o

favorecimento de pessoas com renda mais eleva-

da, e de abordar a grande preocupação com o

mercado negro de comercialização de órgãos.

30. Taxa não inflacionária da capacidade utiliza-

da: uma abordagem usando microdados brasilei-
ros, por Itaiguara de Oliveira Bezerra – 23/12/2014 
– Orientador: Prof. Angelo Luiz Rocha Polydoro.

6. Programa de Graduação

O início das atividades letivas da graduação em 

economia ocorreu em fevereiro de 2014. Em 2014, 

a FGV/EPGE – Escola Brasileira de Economia e Fi-

nanças selecionou 61 alunos, escolhidos por meio 

de um processo seletivo anual, e concedeu bolsa 

de estudo aos melhores colocados. 

Ao longo do ano, a Escola promoveu diversos 

debates com renomados especialistas do mer-

cado. Em março, o professor Claudio de Moura 

Castro, do Grupo Positivo, esteve presente em 

Aula Magna da FGV/EPGE, destacando aspectos 

importantes do Enade, entre outros assuntos. No 

mês seguinte, foi a vez do deputado Carlos Minc, 

ex-ministro do Meio Ambiente e ex-secretário de 

Estado do Ambiente do Rio de Janeiro, ministrar 

palestra na Escola. Minc participou da série Temas 

Contemporâneos, que tem como objetivo discutir 

questões da atualidade sob a ótica de diferentes 

áreas do conhecimento, onde falou sobre o Inea e 

Debate sobre os aspectos econômicos de transferências 
de órgãos com o professor Afonso Arinos de Mello Franco. 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRQsKewSrek63nn5Kx94umrfuXsvk6tp61KrqezOK%2bouEuysLBJnsbLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0m2q7FRsquwTqTi34bls%2b6Mq9jwPuLYu3vf6q5Lsqy2eaTq33%2b7t8w%2b3%2bS7euve8YropK5IrqewSLWrsz7k5fCF3%2bq7fvPi6ozj7vIA&hid=111
http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRQsKewSrek63nn5Kx94umrfuXsvk6tp61KrqezOK%2bouEuysLBJnsbLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0m2q7FRsquwTqTi34bls%2b6Mq9jwPuLYu3vf6q5Lsqy2eaTq33%2b7t8w%2b3%2bS7euve8YropK5IrqewSLWrsz7k5fCF3%2bq7fvPi6ozj7vIA&hid=111
http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRQsKewSrek63nn5Kx94umrfuXsvk6tp61KrqezOK%2bouEuysLBJnsbLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0m2q7FRsquwTqTi34bls%2b6Mq9jwPuLYu3vf6q5Lsqy2eaTq33%2b7t8w%2b3%2bS7euve8YropK5IrqewSLWrsz7k5fCF3%2bq7fvPi6ozj7vIA&hid=111
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Em março, a FGV/EPGE – representada por seu di-

retor geral, Rubens Penha Cysne, e os diretores da 

graduação em Ciências Econômicas, professores 

Luis Braido e André Villela – recebeu o especialista 

em educação, professor Claudio de Moura Castro, 

do Grupo Positivo, para uma Aula Magna. Duran-

te sua exposição, o palestrante destacou aspectos 

importantes do Enade, exame que integra o Siste-

ma Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(Sinaes) e cujo objetivo é o de avaliar a qualidade 

dos cursos de formação superior e o rendimento 

de seus alunos em relação aos conteúdos progra-

máticos, suas habilidades e competências.

desafio do instituto: integrar a política ambien-

tal do estado e atender às demandas da socie-

dade nas questões ambientais. Minc comentou 

a gestão do Inea, a lei do ICMS Verde e também 

reconheceu o problema dos lixões, apesar de 

ressaltar que esse é um “problema de 90% das 

cidades do país”.

Confira abaixo todos os temas abordados em 2014:

• Debate sobre descriminalização do consumo,

comércio e produção de drogas ilícitas – Luis

Henrique B. Braido e alunos, em 18/2/14.

• Debate sobre os aspectos econômicos de

transferências de órgãos – Afonso Arinos e alu-

nos, em 25/2/14. 

• Capitalismo no ensino superior: São Tomás de Aqui-

no tinha razão? – Claudio Moura Castro, em 11/3/14.

• Carreira em foco: economia – Setor de Colocação

Profissional e Diretório Acadêmico – em 8/4/14.

• os desafios do desenvolvimento sustentável –

Carlos Minc, em 15/4/14.

• Debate sobre justiça e justiceiros – Luis Henri-

que B. Braido e alunos, em 6/5/14.

• mercados eletrônicos em debate: Bitcoin e

Deep Web – Afonso Arinos e alunos, em 13/5/14.

• Direito e sustentabilidade – Romulo Silveira da

Rocha Sampaio (Direito-FGV), em 3/6/14.

• rumo ao Brasil desenvolvido, através das

grandes oportunidades e da economia do co-

nhecimento – João Paulo dos Reis Veloso, em

29/7/2014.

• Ciências Econômicas e o ensino do meio am-

biente, direitos humanos, cultura negra e indí-

gena brasileira – Luis Henrique B. Braido, em

12/8/2014.

• individualismo, narcisismo e sociedade – Luis

Henrique B. Braido, 19/8/2014.

• Seminário licenciamento ambiental e seguran-

No mês seguinte, foi a vez de Carlos Minc pa-

lestrar na FGV/EPGE. O deputado estadual, ex-

ministro do Meio Ambiente e ex-secretário de 

Estado do Ambiente do Rio de Janeiro  falou 

sobre a criação do Instituto Estadual do Am-

biente (Inea), em 2007, a partir da fusão de três 

órgãos: Fundação Estadual de Engenharia de 

Meio Ambiente (Feema), Superintendência Es-

tadual de Rios e Lagoas (Serla) e Instituto Esta-

dual de Florestas (IEF). Ele citou, ainda, o atual 

Aula Magna: “Capitalismo no ensino superior: São Tomás de 
Aquino tinha razão?” com o ex-aluno Claudio Moura Castro.

Os desafios do desenvolvimento sustentável com o ex-
ministro, Carlos Minc.

http://epge.fgv.br/pt/eventos/ciclo-de-palestra/aspectos-economicos-da-doacao-transferencia-de-orgaos
http://epge.fgv.br/pt/eventos/ciclo-de-palestra/aspectos-economicos-da-doacao-transferencia-de-orgaos
http://eventosepge.fgv.br/pt/evento/208/fgv-epge-realiza-aula-magna-da-graduacao-em-economia-com-o-professor-claudio-de-moura
http://eventosepge.fgv.br/pt/evento/208/fgv-epge-realiza-aula-magna-da-graduacao-em-economia-com-o-professor-claudio-de-moura
http://eventosepge.fgv.br/pt/evento/222/politica-ambiental-e-tema-de-encontro-na-fgv-epge
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ça jurídica – Hermam Benjamin, Aspásia Camar-

go e José Ediardo Gussem, em 22/8/2014.

• Avaliação de projetos e sustentabilidade – Luis 

Henrique B. Braido, em 26/8/2014.

• Temas contemporâneos da indústria de pe-

tróleo e gás no Brasil – Ricardo Giamattey, 

em 2/9/14.

• Empreendedorismo, motivação e superação: a 

experiência do projeto social miratus – Sebastião 

Oliveira, em 7/10/14.

• Estética e arte - Savio Laterce (FGV/EPGE), em 

14/10/14.

• Tráfico humano e escravidão contemporânea 

no Brasil – Ricardo Rezende Figueira, em 21/10/14.

• Questão racial – o discurso científico – Lygia 

Gonçalves Costa (FGV/Ebape), em 28/10/14. 

• Perspectivas econômicas para 2015 – Gustavo 

Franco, em 30/10/14.

• Carreira em foco: economia – Setor de Colocação 

Profissional e Diretório Acadêmico – em 4/11/14

Outras iniciativas da graduação em 2014 também 

merecem destaque, a saber:

• O estreitamento das relações com as demais 

escolas da FGV, proporcionando oportunidades 

de partilha de disciplinas, maior oferta de cursos 

para nossos alunos, atuação na Empresa Júnior, 

atividades de extensão etc. 

• Apoio às atividades do Diretório Acadêmico, in-

centivando-o a assumir papel mais ativo, em par-

ceria com a Coordenação.

• Eleição dos novos membros para a Comissão 

Própria de Avaliação.

• Visita dos alunos a Brasília onde conheceram o 

Congresso Nacional, Bacen. museu de Valores e 

pela Galeria de Arte

Rumo ao Brasil desenvolvido, através das grandes oportuni-
dadese da economia do conhecimento com o professor João 
Paulo dos Reis Veloso.

Perspectivas econômicas para 2015 com Gustavo Franco.
4 - Alunos da graduação em visita a Brasília

3 - Alunos da graduação em visita a Brasília

2 - Alunos da graduação em visita a Brasília

1 - Alunos da graduação em visita a Brasília

http://epge.fgv.br/pt/noticia/alunos-da-graduacao-da-epge-vao-ao-congresso-nacional-e-ao-bacen-29-01-2015
http://epge.fgv.br/pt/noticia/alunos-da-graduacao-da-epge-vao-ao-congresso-nacional-e-ao-bacen-29-01-2015
http://epge.fgv.br/pt/noticia/alunos-da-graduacao-da-epge-vao-ao-congresso-nacional-e-ao-bacen-29-01-2015
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O programa Top China Santander foi lançado em 

2009 e é uma iniciativa pioneira do Santander 

Universidades a fim de promover o intercâmbio 

entre Brasil e China para o debate de temas de in-

teresse global para contribuir com a melhoria da 

qualidade de vida da humanidade nos ambientes 

urbanos do futuro. O programa, que é totalmen-

te financiado pelo Banco Santander, já está na 

sua sexta edição e este ano terá duração de três 

semanas. O grupo de alunos e professores sele-

cionados irá a Peking University e Shanghai Jiao 

Tong, onde participarão de cursos acadêmicos 

ministrados na língua inglesa e terão a oportuni-

dade de aprender mais sobre a cultura e língua 

chinesas. Além do aluno Vinícius Almeida, foram 

escolhidos também o professor Diego Faveri Pe-

reira Lima, da Ebape e os alunos Elisa Nesi Rocha 

(CPDOC), Pedro Henrique Lourenço da Costa e 

Waldo Almeida Ramalho (Direito Rio).

FGV/EPGE – alunos da FGV são finalistas do 

Concurso inovar.

Os alunos de graduação da 

FGV/EPGE – Escola Brasi-

leira de Economia e da FGV 

Direito Rio, Pedro Delfino 

e Claudio Azzi, respectiva-

mente, são finalistas do Con-

curso Inovar – competição 

nacional entre estudantes de universidades bra-

sileiras para analisar o impacto da inovação e dos 

direitos de propriedade intelectual na economia. 

O trabalho dos alunos, orientados pelo professor 

da FGV Direito Rio Antônio José Maristrello Porto, é 

um dos três selecionados entre os mais de 1.000 

inscritos. A equipe, composta ainda por duas alu-

nas de Comunicação Social da Pontifícia Univer-

sidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), fez 

uma redação e um vídeo de três minutos sobre o 

fenômeno do Tecnobrega, no Pará. Para isso, eles 

se basearam na produção científica do Centro de 

Tecnologia e Sociedade (CTS) da Direito Rio.

FGV/EPGE –Participação de alunos em 
concurso. 

Os alunos dos cursos de graduação em econo-mia e 

direito da Fundação Getulio Vargas, Claudio Azzi e 

Pedro Delfino, participaram do concurso sobre o 

impacto da propriedade intelectual no

6.2. Corpo Discente

Ao longo de 2014, diversos alunos da FGV/EPGE 

se destacaram em premiações, concursos e bol-

sas de estudo. Confira a seguir a lista de estu-

dantes vencedores.

FGV/EPGE – aluno da graduação da EPGE con-

quista Prêmio Jovens Empreendedores.

Gabriel Richter de Almeida, 3o 

período do curso de econo-

mia da FGV/EPGE, conquistou 

o 2o lugar do Prêmio Jovens

Empreendedores, concur-

so promovido pela Infoglobo

com o apoio da FGV. O prêmio

incentiva ideias inovadoras nas áreas de sustentabi-

lidade, cultura, educação, mobilidade urbana, servi-

ços, tecnologia ou responsabilidade social que pos-

sam agregar benefícios para a sociedade.

Entre os critérios utilizados para a seleção estão 

benefícios para o desenvolvimento cultural ou 

social da comunidade, ética e responsabilidade, 

conhecimentos da equipe para desenvolver e dar 

prosseguimento ao novo negócio, grau de inova-

ção e criatividade, possibilidade de crescimento e 

sustentabilidade do negócio e, finalmente, viabili-

dade técnica e econômica.

Gabriel concorreu com o aplicativo “O Formi-

gueiro” – plataforma de crowdfunding voltada para 

educação, desenvolvida em conjunto com: Pedro 

Hermann. Os outros vencedores foram os proje-

tos Green Point e BubbleApp. 

FGV/EPGE – aluno da graduação da EPGE é se-

lecionado para o programa Top China Santander.

O aluno Vinícius Ramos Al-

meida, Graduação em Ciên-

cias Econômicas da FGV/

EPGE – Escola Brasileira de 

Economia e Finanças foi se-

lecionado para o programa 

Top China Santander 2014. O 

programa ofereceu 120 bolsas de estudo, contou 

com a participação de 24 universidades e rece-

beu o total de 4.442 inscrições de todo o Brasil.

http://epge.fgv.br/pt/noticia/alunos-da-fgv-sao-finalistas-do-concurso-inovar
http://epge.fgv.br/pt/noticia/alunos-da-fgv-sao-finalistas-do-concurso-inovar
http://epge.fgv.br/pt/noticia/aluno-da-graduacao-da-epge-conquista-premio-jovens-empreendedores
http://epge.fgv.br/pt/noticia/aluno-da-graduacao-da-epge-conquista-premio-jovens-empreendedores
http://epge.fgv.br/pt/noticia/aluno-da-graduacao-da-epge-e-selecionado-para-o-programa-top-china-santander
http://epge.fgv.br/pt/noticia/aluno-da-graduacao-da-epge-e-selecionado-para-o-programa-top-china-santander
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desenvolvimento econômico, promovido pela 

Embaixada dos EUA no Brasil. Os alunos fizeram 

um vídeo sobre o caso do Tecnobrega do Pará, 

baseado em um trabalho do Centro de Direito e 

Tecnologia da FGV Direito Rio.  

No 2o semestre de 2014, os alunos Guilherme 

Vital Fernandez e Ilton Vasconcellos de Almei-

da foram contemplados com bolsa de estudo 

para o Programa FGV-Sorbonne. Esse progra-

ma oferece uma formação cultural de seis se-

manas em Paris, que aconteceu de janeiro até 

fevereiro de 2015.  

6.3. Programa de Iniciação Científica (Pibic)

Em 2013, um grupo de alunos da graduação foi 

contemplado com as bolsas de Iniciação Científi-

ca do CNPq e da FGV para o período de agosto 

de 2013 a julho de 2014 e em 2014 iniciamos com 

um novo grupo para o período de agosto de 2014 

a julho de 2015. As bolsas Pibic têm um conteú-

do informacional que sinaliza o investimento em 

formação de pesquisadores extremamente im-

portante para o futuro do ensino, da pesquisa e 

criação de patentes para o país.

Foram disponibilizadas 17 bolsas no total, sendo 11 

para o período de agosto de 2013 a julho de 2014 

e seis entre julho de 2014 e agosto de 2015.

No dia 3 de novembro de 2014, todos os bolsistas de 

Iniciação Científica da Fundação Getulio Vargas apre-

sentaram suas pesquisas para uma comissão forma-

da por professores da FGV e membros externos, du-

rante o Seminário de Jornada Científica da FGV.

6.4. área de intercâmbio Acadêmico

A área desenvolveu uma série de eventos com a 

finalidade de apresentar a Escola e seu pro-grama 

de intercâmbio aos alunos, potenciais candi-datos 

e universidades internacionais, tais como: 

• No dia 26/11/14, às 18h30, a área de Convênios 
Internacionais participou de cocktail-reception 
promovido pelo Consulado do Reino dos Países 
Baixos. O evento contou com a presença de di-

versas empresas e universidades holandesas e 
visava promover a aproximação entre a Holanda 
e o Brasil, estreitando especialmente as relações 
acadêmicas entre os dois países.

• Em 2/12/14 participamos de evento na FGV, promo-

vido pelo Campus France. No evento diversas univer-

sidades francesas estavam presentes com o objetivo 
de estabelecer novas parcerias com IES brasileiras, e 
também promover os estudos na França.

• No dia 8/12/14 a área de Convênios Internacionais 
recebeu delegação sênior da Macquarie Universi-

ty, Austrália, com o objetivo de estudar possibilida-

de de cooperação acadêmica entre as instituições. 
Foi tratada a possibilidade de intercâmbio docen-

te, discente e desenvolvimento de pesquisa. 

• Em novembro recebemos visita de grupo de 
aproximadamente 50 alunos e professores mexi-

canos, da Universidad Autônoma Chapingo. Eles 
vieram no dia 5/11 e passaram parte da manhã co-

nosco. O superintendente de Graduação, Marcio 
Dutra, fez uma apresentação sobre a EPGE e res-

pondeu às perguntas dos participantes. 
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6.4.1. intercâmbio

Durante o ano de 2014, quatro alunos da EPGE participaram de programa de intercâmbio nas 
instituições conveniadas abaixo:

•  Pforzheim Universitat – Alemanha;
•  Università Commerciale Luigi Bocconi – Itália.
•  Universitat Pompeu Fabra – Espanha (2 alunos);

Da mesma forma, a EPGE recebeu, para cursos de graduação e mestrado, seis alunos oriundos das 
universidades parceiras abaixo:

•  Univeristat Pompeu Fabra – Espanha;
•  Universidade Católica Portuguesa – Portugal (2 alunos).
•  Universidade Nova de Lisboa – Portugal (2 alunos);
•  Università Commerciale Luigi Bocconi – Itália;

6.5. Colocação Profissional

O setor de Estágio e Colocação Profissional da FGV 

funciona como um canal de integração entre o mer-

cado de trabalho e os alunos e ex-alunos dos cursos 

de graduação, provendo ferramentas que os auxiliam 

no processo de inserção no mercado de trabalho.

Atua prioritariamente com o gerenciamento e divul-

gação de oportunidades profissionais, programas 

de trainees e estágios, com orientação individual ao 

planejamento de carreira, realização de processos 

seletivos nas dependências da escola e também in-

teração por meio de redes sociais como o Facebook.

O setor foi criado em abril de 2008 pela FGV/EPGE 

no Rio de Janeiro, para atender aos alunos e ex-alu-

nos dos cursos de graduação, mestrado e douto-

rado. Em julho de 2011 deixou de pertencer exclusi-

vamente à Escola, passando a atender também ao 

curso de Graduação em Administração (da FGV/

EBAPE). Em agosto de 2011, o setor foi integrado 

ao Núcleo de Apoio Pedagógico ao Ensino da Gra-

duação, estendendo seus serviços aos cursos de 

Ciências Sociais e História (do CPDOC) e, a partir 

de março de 2012, ao curso de Graduação em Ma-

temática (da EMAp).
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6.5.1. oportunidades da área

Até o dia 30 novembro de 2014, os programas da EPGE, através do Setor de Estágio e Colocação Pro-

fissional, receberam 539 vagas em programas de estágios e/ou trainees, empregos efetivos e outras 

atividades, conforme pode ser observado na tabela a seguir.

6.5.2. Eventos realizados pela área

Data Palestra Palestrante

10/03 Bain & Company Breno Cavou, gerente

13/03 BCG - Boston Consulting Group
André Pinto - principal / Felipe Figueiredo - associate / Emilie Ga-

meiro - consultora

17/03 Apsis Consultoria Ana Cristina França de Sousa, vice-presidente

08/04 Carreira em foco - 4ª edição
Aloma Miranda (Vale), Francisco Costa (FGV/EPGE). Luísa Mazer 

(Sefaz RJ) e Renato Wanderley Gomes (BTG Pactual)

09/04
Tráfico humano e escravidão con-

temporânea no Brasil
Prof. Ricardo Rezende Figueira

30/04 Bate-papo com Pedro Salomão Pedro Salomão - Rádio Ibiza, CEO

12/05
BTG Pactual - Carreira no mercado 

financeiro
Manoel Gorito, head de Risco de Crédito

19/05
Banco Modal - O profissional do 

mercado de trabalho

Luiz Alberto Nunes Junior, responsável pela Área de Wealth Mana-

gement

11/08 Carreiras na Falconi Maíra Salomão, consultora

18/08 Opportunity Thiago Esteves e Felipe Cotrim, gerentes da Área Comercial

25/08 BCG - Boston Consulting Group
Rafael Lavourinha, Emilie Gameiro, Henrique Hipólito, Renato Matiolli 

e André Coiro, consultores associados

13/10 Arpex Capital Eduardo Pontes, sócio

21/10
Tráfico humano e escravidão con-

temporânea no Brasil

Prof. Ricardo Rezende Figueira, doutor em Sociologia, coordenador 

do Grupo de Pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo no Núcleo 

de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos da UFRJ

04/11 Carreira em foco - 6ª edição
Thiago Esteves (Opportunity), Felipe Saraiva Iachan (FGV/EPGE), 

Rafael Romualdo Lavourinha (BCG)
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