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1 APRESENTAÇÃO 

Este é o Plano de Desenvolvimento Institucional da Escola Brasileira de Economia e Finanças 

para o quinquênio 2017/2021. Trata-se do Planejamento Estratégico desta instituição e 

constitui documento norteador das políticas da Escola, sua filosofia de trabalho e sua missão. 

Além de orientar os rumos da Escola, o PDI é uma exigência legal (Lei nº 10.861, de 

14/4/2004). Foi construído após inúmeras reuniões, levando-se em consideração os 

diferentes perfis que compõem a comunidade acadêmica. Também foram levadas em 

consideração as análises realizadas pela Comissão Própria de Avaliação- CPA, o Núcleo 

Docente Estruturante - NDE e colegiados internos da Instituição. Após várias contribuições de 

todos os setores da Instituição, este documento passou a ser consolidado por uma comissão, 

para ser apresentado ao colegiado máximo da Escola. Todas as contribuições referendam o 

caráter plural e democrático de participação da comunidade acadêmica. 

Este PDI 2017-2021 vem consolidar um importante passo do planejamento estratégico da 

Escola, que visa à consecução de ações que resultem no fortalecimento institucional em 

âmbito administrativo e organizacional. Este documento serve de subsídio para avaliar a 

melhoria da qualidade institucional, o aumento permanente da sua eficácia e efetividade 

acadêmica e social e, especialmente, o cumprimento dos compromissos e responsabilidade 

social da instituição. 
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2 PERFIL INSTITUCIONAL 

2.1. Identificação da Mantenedora 

A Fundação Getulio Vargas (FGV), instituição privada sem fins lucrativos, com sede e foro no 

Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com estatuto registrado no 17⁰ Cartório 

de Ofícios e Notas, da Comarca do Rio de Janeiro, em 20 de dezembro de 1944, é a Instituição 

Mantenedora da Escola Brasileira de Economia e Finanças. 

2.2. Identificação da Mantida 

Mantida: Escola Brasileira de Economia e Finanças 

End.: Praia de Botafogo nº: 190 -11º andar 

Bairro: Botafogo Cidade: Rio de Janeiro CEP: 22250-900 UF: RJ 

Fone: (021) 3799-5857 Fax: (021)2552-4898 

E-mail: gradeco@fgv.br – secepge@fgv.br 

Site: http://epge.fgv.br 

 

2.3. Histórico de implantação e desenvolvimento da instituição 

A história da Fundação Getulio Vargas (FGV) se confunde com a do mais permanente esforço 

no sentido de racionalizar a administração pública no Brasil. Criada em 1944, a FGV teve sua 

constituição imbricada com o Departamento Administrativo do Serviço Público, o DASP, 

fundado em 1938 com o objetivo precípuo de formar e qualificar recursos humanos para o 

desempenho da função pública nos órgãos da administração direta ou indireta. Dispor de 

informações confiáveis e consistentes sobre a vida econômica do país era condição 

necessária a esse projeto, o que motivou o desenho institucional inicial da FGV, apoiado em 

dois pilares: a pesquisa e o ensino da Administração e de Economia. 

Por ser sua missão precípua, as prioridades de pesquisa da FGV concentraram-se no campo 

da pesquisa econômica, sob a liderança de personalidades como Eugênio Gudin e Octávio 

mailto:gradeco@fgv.br
mailto:secepge@fgv.br
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Gouvêa de Bulhões. Ressalte-se a profunda compreensão das questões nacionais por esses 

economistas, que propunham, já naquela época, investimentos massivos em educação básica 

e em pesquisas aplicadas na agricultura. A FGV antecipou-se, nisso, em quase 30 anos, à 

criação da EMBRAPA e aos esforços dos últimos governos em universalizar e aprimorar a 

educação fundamental, chegando a atuar diretamente nesse domínio, já naquela época, 

através da criação do Colégio de Nova Friburgo. 

Nesse contexto, a FGV, entidade de caráter técnico-científico educativo e filantrópico, como 

pessoa jurídica de direito privado, visando os estudos dos problemas de organização racional 

do trabalho, especialmente nos seus aspectos administrativo e social e à conformidade de 

seus métodos às condições do meio brasileiro, enveredou na análise do cenário econômico 

brasileiro e internacional. 

Em janeiro de 1951, a FGV transformou seu antigo “Núcleo de Economia”, que já vinha se 

dedicando também a pesquisas então pioneiras (como Balanços de Pagamentos, Renda 

Nacional, Índices de Preços etc.) em Instituto Brasileiro de Economia (IBRE). No IBRE, 

reuniram-se todas as atividades de estudos e pesquisas econômicas praticadas na FGV, 

distribuídas em Centros de Estudos, segundo a especialização de seus trabalhos, 

supervisionados por seu então presidente, Dr. Octávio Gouvêa de Bulhões. 

Desde seu início, tal como o antigo “Núcleo de Economia”, além de entendimentos e 

convênios de assistência e colaboração técnica mantidos com instituições e especialistas 

estrangeiros, o IBRE recebia contribuições para bolsas para estudantes de Economia. 

A iniciativa do IBRE de buscar o aprimoramento da formação de seus colaboradores em 

cursos e programas oferecidos por renomadas instituições estrangeiras trouxe excelentes 

resultados, na forma da adoção de novas técnicas e desenvolvimento de novos produtos de 

análise econômica. Também suscitou a conveniência do IBRE instalar no Brasil seu próprio 

Centro de qualificação de jovens economistas, considerando a indisponibilidade, em território 

brasileiro, de treinamento técnico ao nível desejado de atualização e as deficiências a serem 

sanadas dos estudos acadêmicos realizados no país. Eventualmente, a experiência de 

capacitação dos próprios funcionários e colaboradores ensejou a transformação daquele 

Centro em um efetivo núcleo de Pós-graduação. 

O Centro de Aperfeiçoamento de Economistas (CAE), criado formalmente pela FGV em Ato 

de 12 de dezembro de 1960, iniciou efetivamente suas atividades em 15 de janeiro de 1961. 

Com uma estrutura análoga aos atuais programas de pós-graduação lato sensu, este Centro 
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tinha por objetivo treinar jovens economistas, através de cursos formais e intensivos, para 

apenas 15 alunos selecionados, em regime de tempo integral e na qualidade de bolsistas, por 

um período variável de 8 a 12 meses seguidos. Os alunos do CAE seriam candidatos a bolsas 

de estudos no exterior, especialmente nos Estados Unidos, sob os auspícios da USAID 

(extinto órgão americano que, entre outras funções, financiava as despesas de alunos 

estrangeiros que estudavam em faculdades norte-americanas), da Fundação Rockefeller, ou 

da CAPES. 

Para se ter a clara medida do papel exercido pelo CAE, cabe considerar as circunstâncias em 

que se desenvolveu, bem como as oportunidades e desafios trazidos pelo meio local e do 

país ao longo do processo. Assim, ao falarmos da história do curso de Economia da FGV no 

Rio, precisamos levar em conta estágios e processos de evolução tanto do ensino da 

Economia, quanto da própria profissão de economista no Brasil. 

Ainda que, a partir principalmente do começo do século XX, nos Estados Unidos e na Europa, 

tenham-se desenvolvido os principais paradigmas das Ciências Econômicas e os 

fundamentos da análise dos aspectos econômicos dos fenômenos sociais, até a década de 

50 a Economia e a profissão de economista ainda não haviam encontrado solo fértil entre nós. 

Faltava no mundo acadêmico brasileiro uma compreensão clara do alcance e das distinções 

da nova ciência no arcabouço das Ciências Sociais. Na ausência de uma definição clara das 

particularidades e dos limites das disciplinas, também demorou para que se formasse no 

mercado de trabalho o delineamento da profissão de economista, vale dizer, do que 

exatamente os economistas deveriam ocupar-se e de como a Economia se distinguia de áreas 

profissionais afins. À época, seu ensino e exercício confundiam-se com áreas do Direito, da 

Administração Empresarial, da Contabilidade, da Ciência Atuarial e, não raro, com as áreas 

da Sociologia e da Ciência Política. Em particular, eram poucos os professores preparados 

para o magistério, que teve seu início “oficial” na década de 40, quando houve a abertura de 

cursos de Economia em faculdades públicas e particulares. Pelo caráter precursor, era natural 

que grande parte dos professores na época fosse autodidata ou originária de outras áreas de 

especialização. 

Nesse quadro indefinido, inicia-se a atuação do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE), da 

Fundação Getulio Vargas, que, desde meados de 1947 (ainda como Núcleo de Economia), 

vinha desenvolvendo atividades crescentes de pesquisa, estudos, colaboração estrangeira e 

treinamento prático de economistas de seu próprio quadro e de estagiários. 
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Em virtude dos entendimentos e convênios de assistência e colaboração técnica mantidos 

com instituições e especialistas estrangeiros através do IBRE, a FGV passou a receber 

contribuições para bolsas a estudantes de Economia. Tornou- se, então, usual a concessão 

de bolsas de estudo àqueles que revelavam melhor aptidão ao estudo da Economia, quer 

como estagiários do IBRE, quer como alunos da Faculdade Nacional de Ciências 

Econômicas, fundada pela FGV e depois transferida à Universidade do Brasil. Ainda nos anos 

50, a FGV criou a Escola Brasileira de Administração Pública (EBAP), no Rio de Janeiro, e a 

Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP), que se tornaram marcos da 

história do ensino e pesquisa nessas áreas. 

O cenário de escassez relacionado aos estudos acadêmicos na área de Economia, 

gradativamente, se modificou pela ação e divulgação dos trabalhos do IBRE (através, 

inclusive, da Revista Brasileira de Economia) e das atividades do Centro de Aperfeiçoamento 

de Economistas – CAE (mais tarde Escola de Pós-graduação em Economia - EPGE). 

Destaca-se, também, a atuação de outras poucas instituições congêneres, tais como: os 

cursos de graduação e pós-graduação da Universidade de São Paulo (USP); os cursos da 

Faculdade Nacional de Ciências Econômicas da Universidade do Brasil (criada pela FGV e 

transferida depois àquela Universidade); os cursos do Conselho Nacional de Economia, no 

Rio de Janeiro; e os cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Ciências 

Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte. Para a 

consolidação da profissão no País, deve-se mencionar, ainda, os trabalhos e a atuação 

pessoal de alguns economistas brasileiros ligados à FGV, entre os quais destacamos: 

Eugênio Gudin, Octávio Gouvêa de Bulhões, Alexandre Kafka, Mario Henrique Simonsen, 

Roberto Campos e Antonio Dias Leite. 

Entre os anos de 1959 e 1961, houve um substancial auxílio financeiro, da Fundação 

Rockefeller, permitindo ao IBRE selecionar e manter no exterior alguns jovens economistas e 

ex-estagiários. A contribuição da Fundação Rockefeller tinha como pré-requisito um estágio 

anterior no IBRE, seguido de um período de estudos complementares, de preferência em 

universidades de língua inglesa. Esta experiência constituiu-se precisamente no embrião da 

ideia que evoluiu para formar-se, no próprio IBRE, um Centro de Aperfeiçoamento de 

Economistas (CAE). 

O Centro de Aperfeiçoamento de Economistas, pelo menos em seus cinco primeiros anos, 

necessitaria de um suporte financeiro. Tratava-se de imaginar um curso que, embora ainda 

não fosse propriamente de pós-graduação ou, como diríamos hoje, um curso de pós-
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graduação stricto sensu, permitiria que, por um processo de “catching up”, bolsistas brasileiros 

pudessem ingressar em universidades norte-americanas ou europeias em condições de 

igualdade com seus colegas. O projeto contava com a contribuição da International 

Cooperation Administration (ICA) dos Estados Unidos, que já operava no Brasil através da 

CAPES, e dispôs-se a financiar o novo programa idealizado pelo IBRE. 

Após o advento do CAE, inspirados pelos mesmos objetivos, surgiram centros congêneres no 

Brasil, como o Instituto de Pesquisas Econômicas (IPE) da USP/SP; o Centro de 

Desenvolvimento e Planejamento Regional (CEDEPLAR) da Universidade Federal de Minas 

Gerais (Belo Horizonte); e o Centro de Aperfeiçoamento de Economistas do Nordeste (CAEN), 

na Universidade do Ceará. Muitos, mais tarde, se transformariam também em escolas de Pós-

Graduação em Economia, tal como ocorreu com o CAE. 

Após cinco anos de atividades, o CAE havia enviado ao exterior 41 bolsistas, que retornaram 

ao Brasil com títulos de “Master” e “Ph.D.” Esses jovens economistas, de regresso ao país, 

encontraram excelentes colocações no mercado de trabalho, certamente nunca pensadas 

antes desses estudos de pós-graduação. Muitos deles, com pendores para o magistério, 

passaram a lecionar em faculdades e institutos de Economia e a elaborar textos escolares, 

contribuindo para a melhoria do nível do ensino superior na área da Economia. 

A transformação do CAE em EPGE – Escola de Pós-Graduação em Economia foi uma 

evolução esperada, que contou com vários fatores, incluindo: a experiência acumulada; o 

estímulo e orientação do Ministério da Educação para a criação de cursos de pós-graduação 

stricto sensu no país; a proximidade dos profissionais qualificados do IBRE; a perspectiva da 

colaboração efetiva de dois ou três professores Ph.D. estrangeiros subvencionados pela 

USAID e pelo governo francês; o acervo recentemente atualizado da Biblioteca Central da 

FGV; a disponibilidade de novas instalações adequadas no prédio da FGV; e, finalmente, a 

disponibilidade de recursos financeiros. 

O Projeto inicial surgiu em fins de 1964, elaborado por técnicos do IBRE (com apoio da 

Fundação Rockefeller e da USAID), que participaram do financiamento das primeiras etapas 

de instalação. Tratava-se de um projeto ambicioso, a exemplo dos cursos de pós-graduação 

stricto sensu do departamento de sociologia da USP e da Escola de Agricultura de Piracicaba. 

Como a FGV deveria posteriormente assumir integralmente a responsabilidade financeira da 

nova Escola, as metas iniciais ambiciosas (com o elevado custo total, naquela época, de cerca 

de US$ 320.000 no primeiro ano de atividade) foram revistas e substituídas pelas de um 
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projeto mais factível, desenvolvido por etapas ao longo de 1965, sob a direção do prof. Mario 

Henrique Simonsen, com a contribuição do prof. Julian Magalhães Chacel. 

Finalmente, em 15 de janeiro de 1966, foi inaugurada pelo IBRE e pela FGV a nova Escola 

de Pós-Graduação em Economia (EPGE) como unidade autônoma do IBRE, formalizando, 

assim, em definitivo, o objetivo há tempos perseguido: a especialização de economistas, 

mediante a sistemática moderna de cursos de pós-graduação em nível de Mestrado (e, 

posteriormente, de Doutorado). Continuou como diretor da Escola o prof. Mario Henrique 

Simonsen, que entregou seu gerenciamento, ou coordenação administrativa, ao prof. Ney Coe 

de Oliveira, que já desempenhava função semelhante no antigo CAE. 

A Escola de Pós-Graduação em Economia, ao lado dos vários centros de estudo do IBRE, 

passou então a constituir-se como mais uma unidade autônoma, dentro da estrutura da FGV. 

A EPGE começa suas atividades apenas com o curso de Mestrado (conforme o plano de 

etapas), deixando-se o de Doutorado (correspondente ao “Ph.D.”) para quando houvesse 

melhores condições - o que ocorreria em julho de 1974. 

Algumas das personalidades ilustres que participaram ativamente da realização da grande 

obra que resultou na criação EPGE também marcaram a história do desenvolvimento da 

pesquisa e ensino de Economia em outras instituições no Brasil, a saber: 

 Eugênio Gudin: um dos patriarcas do ensino da Economia no país, vice-presidente da 

Fundação Getulio Vargas e presidente do IBRE, um dos criadores do CAE e EPGE, 

foi Ministro da Fazenda do Governo Café Filho e professor catedrático da UFRJ. 

 Luiz Simões Lopes: engenheiro agrônomo, Doutor “Honoris Causa” da Universidade 

da Columbia (EUA), criador e diretor geral do DASP e da CACEX, fundador e 

presidente da Fundação Getulio Vargas. 

 Otávio Gouvêa de Bulhões: Ministro da Fazenda do Governo Castello Branco, 

Superintendente da SUMOC, criador da Faculdade Nacional de Ciências Econômicas 

da Universidade do Brasil, um dos criadores do IBRE, do CAE e da EPGE. 

 Isaac Kerstenetzky: mestre em Economia (McGuill University, Canadá), foi presidente 

do IBGE, economista destacado do IBRE, professor e diretor da EPGE, professor da 

PUC e da UFRJ. 

 Jessé de Souza Montello: matemático, engenheiro, econometrista, doutor em Ciências 

Atuariais pela Universidade do Brasil, onde foi catedrático de Estatística, foi diretor e 

professor da EPGE e presidente do IBGE. 
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Procurando contribuir para o aperfeiçoamento da formação de jovens economistas no País, 

em 2000 a FGV deu início aos trâmites relacionados ao lançamento de um Programa de 

Graduação em Ciências Econômicas. O Ministério da Educação (MEC), através da Portaria 

N.º 598 de 28/03/2001, publicada no DOU em 30/03/2001, credenciou a Escola Brasileira de 

Economia e Finanças e autorizou o funcionamento do curso de Graduação em Ciências 

Econômicas. A proposta do curso de graduação era de uma estrutura pedagógica que 

representasse uma inovação no ensino da Economia, contando com corpo docente 

integralmente formado por mestres e doutores, todos eles também professores da EPGE. 

Também em 2001 é criado pela Escola Brasileira de Economia e Finanças o programa de 

Mestrado Profissional em Economia e Finanças, cujo objetivo é contribuir com o setor 

produtivo nacional no sentido de agregar um nível maior de competitividade e produtividade 

a empresas e organizações, sejam elas públicas ou privadas. O programa forma profissionais 

de alta capacidade analítica, com sólida base teórica e prática para atuarem na busca por 

soluções nas áreas de Economia e Finanças. 

O curso de Graduação em Ciências Econômicas da Escola Brasileira de Economia e Finanças 

começou as suas atividades no Rio de Janeiro no ano de 2002. Associado à excelência 

acadêmica do corpo docente da EPGE, trouxe para o ensino de graduação conhecimentos 

atualizados na área de Economia e finanças, permitindo o desenvolvimento de um currículo 

que integra um conjunto de conhecimentos com base intelectual e uso profissional difundidos 

e consagrados mundialmente. 

A Escola, desde 2005, é apontada, pelo ranking internacional de publicações da Universidade 

de Tilburg, na Holanda, como o primeiro Departamento de Economia em toda a América 

Latina. 

Em sua trajetória histórica recente, a Escola Brasileira de Economia e Finanças liderou o 

ranking nacional do Índice Geral de Cursos (IGC) quatro vezes, estando sempre em uma das 

primeiras colocações nas oito avaliações realizadas. A Escola permanece, desde 2010, com 

nota máxima do MEC nas avaliações de Mestrado Acadêmico e Doutorado, Mestrado 

Profissional e Graduação. 

2.4. Inserção Regional 

Sobre o Estado e a Cidade do Rio de Janeiro 
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A cidade do Rio de Janeiro foi a capital do Brasil por quase dois séculos, de 1763 a 1960. 

Hoje é o segundo polo industrial, econômico e comercial do país, e o primeiro do estado, 

sendo também a segunda maior metrópole brasileira (São Paulo ocupa a primeira posição). 

O estado do Rio de Janeiro é a segunda maior economia do país e também é o segundo em 

desenvolvimento industrial. Ele possui grande potencial turístico, além de relevante parque 

industrial. Sua localização privilegiada conta com as maiores jazidas de petróleo do Brasil, 

localizadas na Bacia de Campos. 

A Zona Serrana, o Grande Rio e o Vale do Paraíba do Sul são áreas de concentração de 

atividade industrial, com produção muito diversificada. Estão em destaque as seguintes 

indústrias: siderúrgicas, metalúrgicas, automotiva, mecânicas, químicas, editorial e gráfica, de 

papel e celulose, de extração mineral, de derivados de petróleo, alimentícias e naval. A maior 

parte das indústrias concentra-se no município do Rio de Janeiro e na Região Metropolitana, 

destacando-se a siderurgia, construção naval, químicas, editorial e gráfica, de papel e 

celulose, e indústrias de alimento e bebidas. 

O Estado tornou-se o maior produtor nacional de petróleo com mais de 80% da produção 

nacional, proveniente da Bacia de Campos; e é responsável também por cerca de 40% da 

produção brasileira de gás natural. 

Sobre o curso de Economia da Escola Brasileira de Economia e Finanças e sua 

adequação em sua região 

Com base nas informações expostas no item anterior, considera-se que as características da 

região geográfica onde a Escola está inserida oferecem condições especiais para a 

implementação de cursos na área das Ciências Sociais, em especial o de Economia. A cada 

dia, a nossa economia e o mundo se defrontam com novos desafios e o contexto 

contemporâneo exige profissionais criativos e com capacidade de análise crítica. 

O curso de Ciências Econômicas da Escola Brasileira de Economia e Finanças tem 

justamente entre seus objetivos incentivar o aluno a exercitar a independência de 

pensamento, criatividade e capacidade crítica, graças a uma formação acadêmica ampla, 

compreendendo o ensino de métodos quantitativos, teoria econômica e as ciências humanas. 

Desde 2006, os egressos do curso de graduação da Escola vêm suprindo, no Rio de Janeiro, 

parte das necessidades de um mercado de trabalho especializado altamente exigente e que 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI -2017-2021 

 

 - 1 8 - 

requer, crescentemente, profissionais de alta qualificação para instituições que procuram 

competência e inovação em diferentes campos das Ciências Econômicas. 

O crescimento, na última década, das atividades acadêmicas tradicionais da FGV na direção 

do ensino de Graduação aumentou a escala e contribuiu para firmar no Estado um núcleo de 

pensamento e origem de ideias na área das Ciências Econômicas relevantes para o 

desenvolvimento da região. Desse modo, a criação, em 2002, do curso de Graduação em 

Economia da Escola Brasileira de Economia e Finanças contribuiu para que o Estado 

aumentasse seus espaços no cenário nacional. 

Além de estrutura curricular desenvolvida com o objetivo de formar profissionais capacitados 

para atender às demandas do mercado, a Escola se preocupa em desenvolver e apoiar 

iniciativas que tragam benefícios sócio econômicos para a população residente na sua área 

de influência. Existe preocupação em formar cidadãos conscientes, sem preconceitos e que 

desenvolvam projetos e ações sociais. Alguns exemplos de atividades desenvolvidas pela 

Escola e por seus alunos: mutirão de limpeza na comunidade do Morro Azul; campanhas para 

conscientização sobre os cânceres de mama e próstata; campanha para doação de livros, 

campanha de doação de sangue etc. 

É importante destacar que a Mantenedora (FGV) estende para a Escola a capacidade que 

sempre apresentou, no Estado do Rio de Janeiro, de atrair estudantes, pesquisadores e 

colaboradores técnicos de todas as regiões do país em torno de seus programas 

educacionais, de pesquisa, e projetos do interesse do setor público e privado. Da mesma 

forma, a Escola também se empenha em expandir os canais de comunicação do Estado com 

instituições congêneres de todo o mundo, com as quais a Fundação Getulio Vargas mantém 

vínculos de colaboração intelectual e profissional. 

A Escola se junta, ainda, à rede de tradicionais relações que a FGV desenvolve com o 

empresariado local, através do incremento de parcerias com empresas que atuam nos mais 

diferentes setores produtivos e têm interesse em contribuir para o financiamento de pesquisas 

e no estreitamento do contato com estudantes interessados em estágios e prospectivos 

empregos. 

Do mesmo modo, a Escola Brasileira de Economia e Finanças também se apresenta como 

um componente importante na rede de contribuição intelectual e de colaboração de recursos 

humanos que a FGV mantém com instituições atuantes na produção de conhecimento, 
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planejamento e gestão econômico-financeira na esfera pública, setor tradicionalmente 

importante no Estado do Rio de Janeiro. 

Através da Escola, em suma, a FGV enriquece o meio acadêmico e profissional do Estado do 

Rio de Janeiro, que sempre se destacou como centro fornecedor de mão de obra qualificada 

para o Brasil nas esferas pública e privada e polo de iniciativas de produção intelectual do 

país. Ao mesmo tempo, a capacidade demonstrada pela Escola Brasileira de Economia e 

Finanças de oferecer economistas profissionais com formação flexível e voltada para se 

adaptar a novas questões favorece a atratividade do Estado do Rio de Janeiro como destino 

de investimentos produtivos inovadores, nos quais se espera uma participação ativa de 

recursos humanos preparados para desenvolver novos conhecimentos a partir de bases 

analíticas sólidas. 

2.5. Identidade Estratégica 

2.5.1. MISSÃO 

A Escola Brasileira de Economia e Finanças tem como sua missão formar profissionais na 

área de Economia nos níveis de graduação e pós-graduação, capacitando-os a exercerem 

com liderança a sua profissão, participarem com autonomia intelectual da discussão das 

grandes questões nacionais e globais, além de habilitarem-se para a eventual continuidade e 

aprofundamento de seus estudos acadêmicos. 

2.5.2. PRINCÍPIOS 

Os princípios que regem o cotidiano da Escola são: 

 Conduta ética em todos os campos de atividade; 

 Defesa intransigente de seu mais precioso ativo: a diversidade interna, que 

corresponde às diferenças dos seus objetos de trabalho — cada qual com uma lógica 

própria de docência e de pesquisa —, de suas visões de mundo e dos valores que 

pratica; 

 Autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial; 

 Liberdade de cátedra e liberdade de expressão para todos os membros da 

comunidade universitária; 

 Democracia interna, de forma a assegurar a representação de todos os segmentos na 

gestão da Instituição e respeito às decisões dos órgãos colegiados; e 
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 Compromisso com a construção de uma sociedade justa socialmente, ambientalmente 

responsável, respeitadora da diversidade e livre de todas as formas de opressão ou 

discriminação de classe, gênero, etnia ou nacionalidade. 

2.5.3. VISÃO DE FUTURO 

Aprimorar e diversificar a oferta de bens públicos e de produtos e serviços ao mercado, sob a 

forma de informações, educação, consultoria, desenvolvimento humano, pesquisa e 

publicações. 

2.5.4. VOCAÇÕES INSTITUCIONAIS 

Desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão no campo da Economia, na melhor forma 

de desempenho acadêmico, assegurando a tradição de excelência das atividades oferecidas 

pela Fundação Getulio Vargas; 

Formar profissionais na área de Economia, em nível de graduação e pós-graduação, 

capacitando-os a participarem, com autonomia intelectual, das grandes questões nacionais e 

globais, influindo no mercado, sem submeter-se a ele; 

Proporcionar aos seus alunos uma sólida formação básica para o exercício de sua profissão 

e para a continuidade de sua carreira acadêmica, com um cunho marcadamente humanista, 

tendo o homem como centro das preocupações; 

Criar ambiente propício ao desenvolvimento de espíritos críticos e criativos, incentivando a 

iniciação científica, a pesquisa e a produção e divulgação de novos conhecimentos; 

Participar de Programas e Projetos no campo das Ciências Econômicas, em âmbitos regional, 

nacional e global; 

Desenvolver Programas de Extensão e de Integração Comunitária a acolherem, como 

agentes também do Ensino e da Pesquisa, as mais urgentes necessidades sociais das 

comunidades a que serve; 

Estimular o processo de internacionalização, através de diversas ações, tais como: 

estabelecimento de novos convênios com IES no exterior, promoção do intercâmbio de 

discentes e docentes, publicação em periódicos internacionais, oferta de disciplinas em inglês; 
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Fortalecer uma articulação interinstitucional, através dos mais diversos instrumentos de 

cooperação acadêmica, com organizações nacionais ou do exterior; 

Colaborar no esforço do desenvolvimento do País, articulando-se com os poderes públicos e 

com a iniciativa privada, assessorando entidades públicas ou particulares nos campos de sua 

competência; 

Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 

regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação 

de reciprocidade; 

Manter intercâmbios científico e acadêmico com Instituições congêneres, nacionais e 

estrangeiras; 

Estabelecer estreita relação institucional de parceria com as demais Instituições de Ensino 

Superior e Institutos da mesma Mantenedora; 

Implementar processo permanente de avaliação institucional; 

Contribuir para a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão e do 

Estado, visando a conscientização das comunidades interna e externa para o respeito às 

diferenças e para a garantia da acessibilidade atitudinal dentro da IES. 

Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 

patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, de publicações ou de 

outras formas de comunicação; 

Promover a defesa do meio ambiente, com amor e respeito à dignidade de todas as criaturas; 

Promover de forma sistemática a responsabilidade social de toda a comunidade acadêmica; 

Criar condições de atualização permanente do corpo discente, docente e técnico- 

administrativo; 

Orientar o conjunto das ações da universidade pelo princípio da inclusão plena de todo corpo 

docente, dos discente e técnico-administrativos nas vidas social e acadêmica, combatendo 

preconceitos e práticas discriminatórias, e assegurando condições requeridas por pessoas 

com deficiência; 
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Desenvolver cultura de avaliação institucional pautada nos princípios de rigor e excelência 

técnico-científica, respeito à diversidade e compromisso social, como base para o 

aprimoramento dos processos de gestão e melhoria contínua dos resultados devolvidos à 

sociedade; e 

Incentivar a produção e disseminação da pesquisa, da criação e da inovação de elevada 

qualidade, ampliando a presença da universidade no cenário científico nacional e 

internacional e potencializando os impactos sociais, tecnológicos, econômicos, científicos e 

ambientais da pesquisa e da inovação para a sociedade. 

2.6. Objetivos e Metas 

O objetivo geral da Escola é formar economistas de alto nível de modo a contribuir para o 

desenvolvimento socioeconômico do Brasil, para a melhoria dos padrões éticos nacionais, 

para uma governança responsável e compartilhada e para a inserção do país no cenário 

internacional. Tal objetivo é complementado pelas atividades paralelas de pesquisa e 

extensão do corpo docente e discente. 

Em consonância com as diretrizes do MEC e com vistas a aprimorar seu processo de ensino 

e aprendizagem, a Escola definiu os objetivos específicos e metas (detalhadas a seguir) para 

o próximo quinquênio que possibilitem atingir os objetivos delineados. 

A origem de tais metas remonta às discussões no âmbito do Colegiado de Graduação e outros 

colegiados na Instituição, reuniões da CPA, encontros com representantes dos alunos. 

 Objetivos Metas Prazos 

1 Manter a posição da Escola como 

centro de excelência nas 

Ciências Econômicas 

Incorporar os conhecimentos gerados 

na Escola aos programas de ensino e 

extensão 

Permanente 

Formar pesquisadores aptos a serem 

integrados aos melhores centros de 

pesquisa do país e do exterior 

Permanente 

Atrair docentes e pesquisadores 

qualificados nas áreas de interesse da 

Escola 

Permanente 
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Evoluir na qualidade dos resultados da 

pesquisa em termos de rigor e 

relevância 

Permanente 

Difundir os conhecimentos gerados na 

Escola nos principais congressos 

nacionais e internacionais e em 

publicações de alto nível 

Permanente 

2 Atingir notas máximas, na 

graduação e na pós-graduação, 

na avaliação institucional 

promovida pelo CAPES e MEC 

Evoluir no funcionamento dos 

processos avaliativos da CPA e do 

NDE, respeitando a legislação vigente 

Permanente 

Aumentar, mantendo a qualidade, o 

número de alunos no curso de 

Graduação - captação pelo processo 

seletivo 

2017-2018 

Estudar a implantação do Doutorado 

Profissional - após as regras serem 

determinadas pela CAPES 

2017-2018 

Manter os projetos pedagógicos dos 

cursos atualizados com o conhecimento 

mais atual 

Permanente 

Manter os programas de pós-

graduação Stricto Sensu atualizados 

com as orientações de área da CAPES 

Permanente 

3 Ampliar iniciativas e 

oportunidades de 

internacionalização para os 

corpos docente e discente 

Manter os programas de intercâmbio 

com instituições reconhecidas 

internacionalmente, para a expansão 

da base de competências interculturais 

nas áreas da Escola e dos parceiros 

Permanente 
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 Integrar pesquisadores e docentes em 

projetos internacionais de ensino e 

pesquisa 

Permanente 

Ampliar a quantidade de disciplinas 

ofertadas em língua inglesa na Escola 
Até 2020 

4 Incorporar os recentes avanços 

tecnológicos às práticas de 

ensino com foco na otimização 

da aprendizagem 

 

Ampliar ferramentas de e-learning para 

otimizar a qualidade da aprendizagem e 

a eficiência da entrega dos programas 

de ensino 

Até 2020 

Ampliar a oferta de treinamentos para 

os professores sobre novas práticas 

pedagógicas 

Até 2021 

5 Melhorar a eficiência dos 

programas administrativos 

Capacitar continuamente a equipe 

administrativa 
Permanente 

Otimizar os processos com ferramentas 

tecnológicas 
Até 2019 

Manter atualizados sistemas e 

equipamentos de informática 
Até 2021 

6 Ampliar o relacionamento com 

Egressos da Escola, visando 

gerar novos projetos relevantes 

para ambos 

Desenvolver programas e eventos 

exclusivos para os Egressos 
Permanente 

Incentivar os Egressos da Escola a 

participar e colaborar com a Escola na 

condução de projetos, eventos e 

pesquisas 

Permanente 

Ampliar e difundir a imagem e os 

programas da Escola nas suas 

organizações e vice-versa 

Permanente 
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7 Manter e incrementar a Pesquisa 

Institucional dentro das melhores 

práticas internacionais 

Incentivar a ampliação das parcerias 

com a comunidade e com órgãos de 

fomento 

Permanente 

Articular as competências com vistas à 

captação de recursos e indução de 

oportunidades para a pesquisa. 

Até 2019 

8 Ampliar, no âmbito da FGV, os 

programas de extensão 

Apoiar as iniciativas estudantis nos 

programas existentes e por eles 

implementados com foco em 

sustentabilidade 

Até 2018 

Ampliar projetos culturais, artísticos, 

esportivos e sociais especialmente 

destinados aos estudantes da 

Instituição 

Até 2020 

Estimular o espírito de solidariedade, 

mediante o engajamento de jovens na 

organização de projetos 

multidisciplinares que atendam 

problemas sociais da comunidade 

Até 2020 

Apoiar projetos interinstitucionais para 

promover o respeito à biodiversidade e 

à diversidade cultural e o patrimônio 

histórico 

Até 2019 

Incrementar atividades específicas, nas 

várias modalidades de extensão, com 

foco nas necessidades da comunidade 

universitária 

Até 2021 

Aprimorar o processo de 

institucionalização da extensão 

universitária e aperfeiçoamento do 

programa de bolsas 

Até 2020 
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Estímular ao aproveitamento curricular 

da participação do aluno em projetos 

de extensão 

Até 2018 

Promover ações integradas com os 

diversos setores da comunidade para 

um efetivo trabalho em todas as formas 

de inclusão 

Até 2021 

9 Otimizar o Planejamento e a 

Gestão da Escola 

Elaborar o Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI - com a participação 

de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica. 

Até 2017 

Aprovar o novo Regimento da Escola Até 2017 

Incentivar o acompanhamento, difusão 

e avaliação de políticas das atividades-

fim e das atividades-meio da instituição 

Permanente 

Modernizar e otimizar os procedimentos 

administrativos, de forma a simplificar e 

qualificar as ações administrativas; 

elaboração de rotinas administrativas 

com procedimentos ágeis, adequando a 

legislação da Instituição a esse fim 

Até 2019 

Continuar o incentivo à capacitação dos 

servidores docentes e técnico- 

administrativos 

Até 2020 

Revisar a estrutura administrativa de 

vários setores da Escola, com a 

introdução de novos procedimentos, 

rotinas e serviços para adaptação às 

exigências previstas na legislação 

Até 2021 
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Alterar a sigla da Escola (EBEF) junto 

ao MEC para FGV EPGE 
Até 2018 

Aperfeiçoar o sistema de 

acompanhamento de egressos 
Até 2019 

 

2.7. Áreas de Atuação Acadêmica 

A Escola atua em várias modalidades de Ensino – graduação, pós-graduação (stricto sensu 

e lato sensu), educação continuada, educação corporativa e sequencial. 

2.8. Responsabilidade social da instituição, enfatizando a contribuição à inclusão 

social e ao desenvolvimento econômico e social da região, à defesa do meio ambiente, 

da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural 

A Escola Brasileira de Economia e Finanças é o lugar onde, por excelência, diversas culturas 

se encontram. Essa diversidade necessita de um olhar que consiga, além de valorizar as 

diferenças, entendê-las no âmbito pedagógico, isto é, da ação educativa pertinente à unidade 

escolar. Partindo dessa premissa, a Escola procura ressaltar o papel de seus agentes não na 

homogeneização, mas na valorização das diferenças e na percepção da importância do 

coletivo, da interdependência entre os sujeitos, para a construção de uma formação 

profissional ética e preocupada com a inclusão social. 

A Escola acredita, também, que, ao prover ensino de altíssimo nível para seus alunos, 

independente de sua condição socioeconômica, está cumprindo diretamente com a inclusão 

social e o desenvolvimento do Rio de Janeiro e região. 

Do ponto de vista social, a instituição visa, ainda, formar profissionais que entendam e 

transformem o ambiente que os cerca, no sentido de promover uma melhor qualidade de vida 

para todos. Para tanto, a Escola incentiva seus alunos a utilizarem seus conhecimentos para 

minimizar os efeitos das diferenças socioeconômicas sobre o desempenho dos indivíduos ao 

longo de sua vida. 

Consistente com esta postura, a instituição tem investido na conscientização das 

responsabilidades individuais para com a sociedade, através de apoio a projetos de cunho 

social, oferecendo estrutura para seu desenvolvimento e aplicação. 
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A Escola realiza várias outras ações em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 

econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e 

do patrimônio cultural. 

Entre várias ações destacam-se: 

2.8.1. CURSOS A DISTÂNCIA GRATUITOS - FGV ONLINE 

A Fundação Getulio Vargas é a primeira instituição brasileira a ser membro do 

OpenCourseWare Consortium (OCWC), um consórcio de instituições de ensino de diversos 

países que oferecem conteúdos e materiais didáticos sem custo, pela internet. Até o 

momento, mais de 4.657.621 usuários já acessaram os cursos. 

Pelo décimo ano consecutivo, o FGV Online foi escolhido um dos 100 melhores fornecedores 

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

RH Editora. 

2.8.2. FGV ENSINO MÉDIO DIGITAL 

A Fundação Getulio Vargas está envolvida nos debates sobre a educação no Brasil desde 

meados do século XX. Sua atuação iniciou-se em 1950, quando foi criado o Colégio Nova 

Friburgo, escola que implantou práticas pedagógicas inovadoras, tornando-se modelo de 

excelência e inovação nos ensinos fundamental e médio. Em 1971, o Instituto de Estudos 

Avançados em Educação (Iesae) surgiu para promover discussões e formas alternativas de 

lidar com as questões educacionais. 

Nessa linha de ação, foi lançado, em 2003, o Programa FGV Ensino Médio, com o objetivo 

de promover discussões sobre as questões relacionadas ao ensino médio no Brasil. A 

Fundação Getulio Vargas disponibiliza seu conhecimento e sua experiência para pensar um 

assunto fundamental na realidade social brasileira. 

O objetivo do Programa FGV Ensino Médio Digital é oferecer a todos os que atuam no Ensino 

Médio material para complementar seus estudos e avaliar seus conhecimentos gratuitamente. 

O programa está voltado, principalmente, a estudantes do Ensino Médio, mas é também fonte 

de consulta para professores e educadores em geral. 

Neste portal podem-se encontrar conteúdos de todas as áreas de conhecimento, divididos em 

blocos temáticos – cursos – que, por sua vez, estão subdivididos em aulas também 
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estruturadas em tópicos temáticos específicos. Os cursos dão uma visão geral de cada área 

de conhecimento que compõe o programa do ensino médio. Ao final de cada aula, o aluno 

inscrito encontrará questões de autoavaliação, de múltipla escolha, com gabarito e 

comentários. 

Os conteúdos dão uma visão geral da área de conhecimento, ainda que não englobem todos 

os tópicos cobrados no exame. O banco de questões é constituído por questões de testes e 

de simulados. Os testes avaliam conteúdos temáticos – presentes ou não nos cursos on-

line disponibilizados no programa – e contemplam questões inéditas e de antigos concursos, 

em níveis variados de dificuldade. Já os simulados são formados por questões inéditas, dentro 

do modelo adotado no Enem, e estão baseados nas competências e habilidades definidas 

para cada área de conhecimento pela Matriz de Referências do Exame Nacional do Ensino 

Médio. 

Além disso, o aluno inscrito poderá interagir com usuários do programa pelo Mural Virtual, 

formando grupos ou participando de grupos já existentes. Esse é um espaço de interação no 

qual os estudantes irão publicar seus trabalhos de Redação, dos cursos de Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias, comentar os trabalhos dos colegas e verificar como o seu está 

sendo avaliado pelos outros usuários. 

2.8.3. FGV SOCIAL CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

O FGV Social Centro de Políticas Sociais (CPS) é a área que busca estreitar as relações entre 

a pesquisa aplicada e a implantação de políticas públicas nas áreas sociais e do trabalho. Os 

principais temas abordados são: 

 Renda e Bem-Estar: Nova Classe Média; Pobreza e Desigualdade; Politicas de Renda; 

 Desenvolvimento Humano: Educação; Saúde; Indicadores Subjetivos; 

 Trabalho: Emprego; Empreendedorismo; 

 Microfinanças: Microcréditos; Microseguros; Poupança e Previdência; 

 Sociedade: Diversidade; Segurança; Avaliações quali/ ONGs; Economia da 

Sociedade. 

O CPS disponibiliza seus estudos e estatísticas através de artigos em jornais e revistas (como 

a Revista Conjuntura Econômica e o jornal Valor Econômico), textos acadêmicos e papers 

apresentados em congressos e seminários. 
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2.8.4. FGV CRESCIMENTO & DESENVOLVIMENTO 

O FGV Crescimento & Desenvolvimento é um centro de estudos da Fundação Getulio Vargas 

dedicado à pesquisa e estudos na área de crescimento e desenvolvimento econômico. 

A pesquisa privilegia a economia brasileira, se apoiando no corpo de conhecimento teórico e 

evidência empírica acumulada principalmente nas duas últimas décadas, e utilizando 

comparações com experiências bem-sucedidas de economias desenvolvidas e emergentes. 

Neste sentido, entre seus objetos de estudos destaca-se a compreensão das razões de por 

que algumas economias são mais ricas que outras, o que faz um país crescer rapidamente 

enquanto outros permanecem estagnados e, dentro deste contexto comparativo, tentar 

entender melhor a experiência recente de nosso País. Parte importante do trabalho está em 

identificar, sugerir e influenciar o desenho de políticas econômicas que visem remover 

entraves ao desenvolvimento econômico no Brasil. 

Além de pesquisadores próprios, o Centro congrega pesquisadores da Escola Brasileira de 

Economia e Finanças, de outras unidades da FGV e de outras instituições no Brasil. O Centro 

conta também com a colaboração de pesquisadores visitantes sediados em universidades e 

organismos internacionais. 

2.8.5. FGV ENERGIA 

O Centro de Estudos de Energia da Fundação Getúlio Vargas – FGV Energia, tem o objetivo 

de gerar, transmitir e aplicar conhecimento para o desenvolvimento do nosso país no setor 

energético. 

Produzindo conhecimento de elevada qualidade e rigor acadêmico nas áreas de petróleo, gás 

natural, energia elétrica, nuclear, biocombustíveis, fontes renováveis e eficiência energética, 

a FGV Energia desenvolve pesquisas, estudos e análises no setor energético, auxiliando 

organizações públicas, privadas e do terceiro setor na avaliação de investimentos e 

aplicações de recursos energéticos de maneira sustentável. 

2.8.6. CENTRO DE ESTUDOS EM REGULAÇÃO E INFRAESTRUTURA 

Em um contexto de muitos desafios de regulação e governança, o Centro de Estudos em 

Regulação e Infraestrutura da FGV (CERI) fornece à sociedade brasileira dados e análises 

destinados ao melhor entendimento dos setores de infraestrutura. Com o objetivo de alinhar 
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todos os recursos disponíveis na FGV, o Centro é referência como think tank para os setores 

regulados nas indústrias de infraestrutura. 

O Centro conta com uma equipe interdisciplinar de economistas, advogados e 

institucionalistas, que tem contribuído significativamente para o melhor entendimento do papel 

da governança nas empresas estatais e o impacto da participação privada na qualidade dos 

serviços, na melhoria do processo de tomada de decisões pelas agências de regulação, além 

de outras áreas relevantes para o crescimento do Brasil. 

2.8.7. PARCERIA COM O CENTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO CEARÁ 

A Escola tem uma cooperação acadêmica com o CAEN (Centro de Pós-Graduação em 

Economia da Universidade Federal do Ceará) e com o Centro de Políticas Sociais, que 

constitui importante instrumento para fortalecer o ensino e a pesquisa dos respectivos centros 

de ensino superior, na perspectiva de promover um salto qualitativo dentro das instituições. 

Por meio de programas e projetos de colaboração, são socializados e transferidos 

conhecimentos, experiências e tecnologia que enriquecem a ação universitária e imprimem 

um importante diferencial na formação profissional de acadêmicos, professores, alunos e 

funcionários integrantes da comunidade universitária. 

Essa parceria visa formar doutores na Escola, que tenham o título de mestre pelo CAEN-UFC, 

retornando a esta após doutoramento para atividades relacionadas a ensino e pesquisa. A 

parceria envolve também seminários conjuntos promovidos pelas Instituições, denominado 

Encontro CAEN-EPGE de Políticas Públicas e Crescimento Econômico, que acontece a cada 

dois anos desde 2000. Nesses seminários, discutem-se não só questões relativas ao 

desenvolvimento e crescimento nacionais, mas também do ponto de vista regional, com 

particular enfoque na região Nordeste do país. Além de pesquisadores das duas instituições, 

participam, ainda, desses seminários pesquisadores convidados de renome nacional com 

pesquisas relevantes nessa área, bem como alunos de diversos centros do Nordeste em 

Economia. 

2.8.8. PARCERIA COM O INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE EDUCAÇÃO, 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INSERÇÃO SOCIAL 

O projeto do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Educação, Desenvolvimento 

Econômico e Inserção Social está sob a Coordenação da Escola Brasileira de Economia e 

http://www.caen.ufc.br/
http://cps.fgv.br/
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Finanças. Os recursos deste projeto são compartilhados entre 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 

humano (educação) no Brasil de forma eficiente, sem desperdício de escassos recursos 

públicos. O aumento do capital humano no Brasil leva a mais desenvolvimento econômico e 

a mais inserção social das camadas menos favorecidas da população. As razões 

preponderantes para a existência dessa carência de capital humano são as falhas de mercado 

e as externalidades no mercado de educação. 

A tese central do Instituto é de que vários de nossos problemas atuais derivam da pouca 

acumulação prévia de capital humano no Brasil, que podem ser tratados de forma integrada 

com o arcabouço de economia 

2.8.9. PARCERIA COM A VALE 

Em parceria com a Vale, a Escola vem promovendo um ciclo anual de conferências 

internacionais para tratar de temas de interesse mundial. Participam dessas conferências, 

especialistas dos temas abordados, acadêmicos, empresários e economistas. 

2.8.10. PARCERIA COM A B3 (ANTIGA BOVESPA) 

Em 2017 a Escola desenvolveu parceria com a B3 Educação para a promoção e realização 

de palestras sobre temas interessantes para os nossos alunos. A B3 nos apresentou vasto 

portfólio de assuntos, e a Escola escolheu os que julgou mais interessantes para serem 

abordados. 

2.8.11. INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA (IBRE) 

O Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) foi criado em 1951. É a unidade da Fundação 

Getulio Vargas (FGV) que tem por missão pesquisar, analisar, produzir e disseminar 

estatísticas macroeconômicas e pesquisas econômicas aplicadas, de alta qualidade, que 

sejam relevantes para o aperfeiçoamento das políticas públicas ou da ação privada na 

economia brasileira, estimulando o desenvolvimento econômico e o bem-estar social do país. 

Desde a sua criação, o IBRE desenvolve estudos sociais, pesquisas, análises e diversos 

indicadores baseados no levantamento de dados econômicos, financeiros e empresariais. 
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Entre as estatísticas econômicas produzidas pelo IBRE destacam-se os índices de preço e os 

indicadores de tendências e ciclos de negócio, de ampla utilização por estudiosos, analistas 

da economia brasileira e gestores na esfera pública e privada. 

Suas Principais áreas de atuação são: 

2.8.11.1. PESQUISA ECONÔMICA APLICADA 

Organizada em Centros de Estudos, a área de Pesquisa Econômica Aplicada reúne 

pesquisadores do mais alto nível, com trabalhos e atuação em congressos, eventos e 

seminários sobre as questões econômicas e sociais do país. 

2.8.11.2. PRODUÇÃO ESTATÍSTICA 

Mensalmente, a partir dos seus 28 escritórios (15 postos avançados e 13 escritórios), situados 

em todas as capitais brasileiras, o IBRE capta cerca de 300 mil preços de produtos e serviços 

e dados de natureza econômica, de mais de 19 mil informantes em todo o país. Para isso, 

possui um quadro permanente de profissionais especializados na aplicação de ciências 

econômicas e sociais e de métodos estatísticos. São ofertados como bens públicos os 

indicadores e relatórios no nível mais sintético. 

2.8.11.3. EDITORA FGV 

Desde 1945, a Editora FGV (http://www.editora.fgv.br/) tem por missão divulgar obras das 

diversas áreas do conhecimento, sempre com a preocupação de contribuir para a melhoria 

do ensino e da educação no país, projetando a imagem da Fundação Getulio Vargas nos 

âmbitos nacional e internacional. 

O catálogo de publicações abrange áreas como administração, economia, direito, 

antropologia, sociologia, arquivologia, ciência política e história, privilegiando e incentivando 

autores da FGV, bem como pensadores da comunidade acadêmica de todo o país e do 

exterior, que somam suas contribuições à nossa melhor produção. 

2.8.11.4. POLÍTICA DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 

Facilitar o acesso à educação de qualidade é o objetivo da Escola. As bolsas podem ser 

parciais ou integrais. A política de Bolsas de Estudo está descrita no item 3.3.1.1 
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A Instituição desenvolve diversas atividades integradas que possibilitam a troca com o meio 

social – educação, cultura, cidadania, solidariedade, organizações econômicas e sociais, meio 

ambiente, patrimônio urbano e desenvolvimento econômico. Todas as pesquisas e atividades 

realizadas pela Escola contribuem para o desenvolvimento social, incluindo a disseminação 

do conhecimento produzido pelo seu corpo docente e corpo discente (através das várias 

organizações estudantis presentes na Escola e descritas no item 3.3.4). As várias 

organizações estudantis da Escolas são apoiadas e incentivadas na promoção da 

responsabilidade social. 

Cabe destacar que todas estão ações estão integradas a um programa de ensino, pesquisa 

e extensão. Estas ações são parte integrante dos itens 4.2.2.2 e 4.2.2.2, portanto não serão 

descritas novamente. 

2.9. Projeto Político-pedagógico Institucional 

2.9.1. PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TEÓRICO-METODOLÓGICOS GERAIS QUE NORTEIAM AS 

PRÁTICAS ACADÊMICAS DA INSTITUIÇÃO 

O projeto político pedagógico institucional, que envolve a organização acadêmica, orienta o 

processo de ensino-aprendizagem, de forma a ser concebido como um espaço de formação 

plural, dinâmico e multicultural, fundamentado nos referenciais sócioantropológicos, 

epistemológicos, administrativos e pedagógicos, em consonância com o perfil dos sujeitos 

acadêmicos. 

Os aspectos operacionais da execução do projeto político pedagógico institucional são 

flexíveis e dinâmicos, devendo ser continuamente discutidos pela comunidade da Escola, 

através do PDI, para que todos os seus segmentos, em todas as suas dimensões, sejam, de 

fato, agentes transformadores do projeto educativo da Escola Brasileira de Economia e 

Finanças. 

O que se deve manter e garantir na execução do projeto político pedagógico institucional é a 

consistência na ação pedagógica, a avaliação dos objetivos propostos e a unicidade filosófico-

educacional, bem como o perfil do profissional que a Escola deseja formar. A prática 

pedagógica deve se caracterizar pelo processo de ensino-aprendizagem em que o educador 

exerce a tarefa de provocar e orientar o desenvolvimento das potencialidades do educando. 

De acordo com o “Instrumento de Avaliação Externa das IES” (INEP, 2006), três desafios 

devem ser superados na construção coletiva de projetos e planos: 
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a) a conjugação do PPI – Projeto Político Pedagógico Institucional com os PPC – Projetos 

Pedagógicos dos Cursos, devendo ambos constituírem um processo dinâmico, 

intencional, legítimo, transparente, em constante interconexão; 

b) o PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional, em consonância com o PPI, deve 

apresentar a forma como a instituição pretende concretizar seu projeto educacional, 

definindo as metas a serem alcançadas; e 

c) o aperfeiçoamento contínuo desses planos, considerando os resultados dos 

processos de avaliação. 

O Projeto Político Pedagógico Institucional da Escola Brasileira de Economia e Finanças 

norteia as ações educativas na busca de formar profissionais com visão mais humanista, que 

aja com ética e responsabilidade, empreendendo transformações organizacionais, sociais e 

de cidadania, atuando com eficiência e competência técnico-científica. Imbuída do papel de 

articuladora, orientadora, motivadora e inspiradora de atitudes e atividades, a Escola imprime 

sua marca num contexto de democracia, responsabilidade e consciência social e estimulando 

o pensamento amplo, universal e fomentando o desenvolvimento de competências para 

liderar e transformar o conhecimento em qualidade de vida. 

A partir da reflexão de que o conhecimento deve ser construído através do questionamento 

sistemático e crítico da realidade, associado à intervenção inovadora dessa mesma realidade, 

a Escola busca, em consonância com a política educacional vigente no País, pontuar, em 

linhas gerais, os elementos fundamentais para a sua prática institucional. 

As orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais conferem aos cursos ampla autonomia 

na elaboração de seus projetos e evidenciam a intenção de garantir a flexibilidade, a 

criatividade e a responsabilidade das Instituições de Educação Superior na elaboração de 

suas propostas curriculares. 

Neste contexto, está em jogo a formação da competência humana, vista na construção de 

novos paradigmas para a cidadania. Portanto, a formação acadêmica pleiteada e vivenciada 

na Escola Brasileira de Economia e Finanças deve ultrapassar o tradicional espaço da sala 

de aula para articular-se com diferentes dimensões da realidade, instaurando, assim, novos 

papéis para atores do processo de formação acadêmica. 

O ambiente acadêmico institucional da Escola traz consigo o conceito de transversalidade 

acadêmica. A constante busca por excelência deve ensejar inovações curriculares que 

proporcionem flexibilidade na formação, inclusive com a oferta de atividades de caráter 
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interdisciplinar e a promoção de programas e projetos que integrem alunos em todos os níveis 

e ambientes acadêmicos. Este trajeto deve manter o foco na garantia da qualidade de suas 

ações acadêmicas e pedagógicas e, principalmente, estar em conformidade com as diretrizes 

e metas orientadoras que requerem a incorporação dos princípios do respeito aos direitos 

humanos, a sustentabilidade socioambiental, a valorização da diversidade e da inclusão e a 

valorização de todos os profissionais. 

2.9.2. POLÍTICA DE ENSINO 

2.9.2.1. GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

O Projeto Político Pedagógico Institucional da Escola Brasileira de Economia e Finanças traz 

como política de ensino o permanente diálogo academia-mercado de trabalho, por meio da 

necessária relação entre ensino, pesquisa e extensão. 

De forma geral, os cursos oferecidos pela Escola asseguram uma sólida formação teórica nos 

princípios e fundamentos das Ciências Econômicas e seus possíveis desdobramentos 

concretos – econômicos, sociais e políticos. Mais do que isso, levar aos estudantes um ensino 

que assegura o domínio de métodos e técnicas instrumentais, matemáticas e estatísticas, tão 

necessárias quanto negligenciadas nos dias de hoje, quando é comum se deparar com uma 

massificada, empobrecida e imediatista “formação profissional para o mercado”. 

A qualidade e profundidade da formação humanista é, também, característica da FGV, e é 

tomada como indispensável pela Escola Brasileira de Economia e Finanças, para que seus 

alunos assumam responsabilidades aceitas por sua própria consciência e estejam 

permanentemente comprometidos com a ética e com todo o complexo leque de questões 

sociais que se apresentam hoje em dia. 

A Escola estimula seus alunos a explicar, argumentar, perguntar, defender suas próprias 

ideias e decidir. Ou seja, procura despertar o potencial crítico de seu corpo discente, além de 

fornecer informações e apresentar conteúdos consistentes e devidamente aprofundados. No 

curso de Graduação em Ciências Econômicas oferecido pela Escola Brasileira de Economia 

e Finanças, uma das estratégias postas em prática é a de, para além de área específica de 

conhecimento, levar os alunos à formulação de diagnósticos econômico-sociais a partir de 

situações hipotéticas ou reais, de modo a fazer com que o estudante desenvolva a sua 

capacidade de reflexão. 
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Em paralelo, a política de ensino da Escola pretende manter a permanente interlocução com 

a pesquisa e o desenvolvimento de projetos realizados pela Pós-Graduação da Escola, por 

entendermos que esta é uma perspectiva privilegiada para o sucesso daquilo que 

pretendemos: formar profissionais de alto nível, preparados tanto para a vida acadêmica 

quanto para a inserção no mercado produtivo, isto é, economistas e pesquisadores aptos a 

atuar em diferentes campos de atividade. Nesse sentido, professores do curso incentivam os 

alunos a tomarem parte em atividades extracurriculares e complementares por meio das quais 

essa interlocução é assegurada. 

A permanência dos estudantes no espaço físico da instituição, estudando e pesquisando na 

biblioteca e salas de estudo, é incentivada na Escola, na medida em que entendemos essa 

permanência como um meio de integração importante do estudante na instituição. Assim, há 

o estímulo às atividades de monitoria, tutoria e estudos dirigidos, com a concessão de créditos 

em Atividades Complementares aos alunos do curso de Graduação. 

Já com relação aos professores, é importante destacar a política da Escola, que garante 

destaque para a excelência na formação de seu corpo docente. Nossa política de ensino 

assegura a contratação e manutenção de um corpo docente formado majoritariamente por 

doutores. Com isso, busca-se reforçar o vínculo entre a Pós-graduação e a graduação, 

assegurando, ao mesmo tempo, a penetração, na Graduação, dos conhecimentos mais 

recentes nas Ciências Econômicas. Como testemunho do êxito deste tipo de estratégia está 

o elevado número de alunos do curso de Graduação da Escola que, a todo ano, prestam o 

exame de ingresso no Mestrado em Economia (organizado pela Associação Nacional de 

Centros de Pós-Graduação em Economia – ANPEC) e optam por dar prosseguimento a seus 

estudos na Pós-graduação (Mestrado/Doutorado). 

A Escola Brasileira de Economia e Finanças entende as Ciências Econômicas como um vasto 

campo de atuação, tanto para o pesquisador quanto para o profissional de fora da academia. 

Tal campo comporta múltiplas possibilidades de especialização em subáreas de pesquisa, 

assim como oportunidades imprevistas de atuação em nichos específicos, com perfis 

profissionais não tradicionais. 

2.9.2.2. FOMENTO À TRANSDISCIPLINARIDADE E INTERDISCIPLINARIDADE 

Por sua própria característica pedagógica, a Escola oferece várias oportunidades para que os 

estudantes cursem disciplinas e também participem de eventos de extensão (seminários, 

visitas, palestras, conferências multidisciplinares) com as diversas outras Instituições de 
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Ensino e Escolas da FGV. O contato com alunos de Mestrado e Doutorado da Escola - seja 

através de palestras e/ou pelo programa de Tutoria - estimula e amadurece academicamente 

o aluno da Graduação. Isso ocorre, também, quando o mesmo participa de projetos de 

pesquisa e/ou extensão que envolvam docentes e discentes de outras Escolas ou outros 

Centros. 

No curso de graduação, as reuniões do NDE, assim como as do Colegiado, também são 

pautadas pelo trabalho da CPA, e têm sido muito eficazes na dinâmica de fomento à 

interdisciplinaridade dos conteúdos dos cursos. Estas reuniões têm servido como instrumento 

de integração e de aprendizagem. Integração na medida em que permitiram que os 

participantes troquem impressões sobre o projeto pedagógico dos cursos, sobre os planos de 

ensino das disciplinas e sobre as turmas. E aprendizagem no tocante ao fato de que cada um 

contribui com seus depoimentos sobre os conteúdos, métodos e sistema de avaliação das 

suas disciplinas, momento em que têm a oportunidade de ouvir o detalhamento do trabalho 

realizado pelos seus pares. Este trabalho integrado reflete diretamente para o aluno fora e 

dentro da sala de aula. 

Somando-se a isto, a disciplina de “Temas Contemporâneos” tem possibilitado trazer para 

dentro da sala de aula temas considerados de grande relevância social. Com isso, consegue-

se desenvolver perfis e práticas transdisciplinares que preparam indivíduos para enfrentar os 

desafios contemporâneos. Esta disciplina tem como objetivo adicional sistematizar o debate 

sobre aspectos teórico-conceituais que fundamentam a inter e a transdisciplinaridade como 

concepções de produção de conhecimento e de práticas. Expor os alunos a debates e 

palestras tratando de questões sociais prementes, de forma a capacitá-los a fundamentar 

suas ideias e argumentos sobre estes mesmos temas e outros que surgirem nas discussões, 

ajuda a promover o diálogo com comunidades não acadêmicas – o que é, justamente, o que 

define a transdisciplinaridade. 

A ideia desta disciplina converge com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (nº 9394/96), 

que prevê a necessidade da organização do currículo de forma a superar a perspectiva de 

disciplinas estanques. A disciplina de “Temas Contemporâneos” se configura na discussão de 

interfaces, problemas e temas transversais como estratégia fundamental para a reflexão sobre 

a dinâmica histórica e a complexidade social, com destaque para as prioridades nacionais: 

educação, meio ambiente, raças, cultura negra e indígena brasileira, direitos humanos e 

saúde. Esta disciplina está presente nos dois (2) primeiros anos do curso de graduação 

(Temas Contemporâneos I, II, III, IV). 
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Desta forma, a disciplina “Temas Contemporâneos” comtempla também os conteúdos: 

 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental conforme disposto na 

Lei n° 9.795/1999, no Decreto n° 4.281/2002 e na Resolução CNE/CP nº 2/2012; 

 Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para 

o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, nos termos da Lei 

Nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis nº 10.639/2003 e n° 11.645/2008, e da 

Resolução CNE/CP n° 1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP nº 3/2004; 

 Temas de Desenvolvimento Nacional Sustentável, conforme disposto no Decreto n° 

7.746, de 05/06/2012 e na Instrução Normativa n° 10, de 12/11/2012; e 

 Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no 

Parecer CNE/CP n° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP n° 1, de 

30/05/2012. 

Além da disciplina de “Temas Contemporâneos”, os alunos também podem cursar a disciplina 

On-line História das Relações Étnico-Raciais no Brasil. Neste curso, são discutido os 

seguintes tópicos: a diversidade indígena no território que daria origem ao Brasil; visões 

europeias sobre os povos indígenas; práticas de servidão indígena e estruturação do sistema 

escravista na América Portuguesa; Império e gestão dos povos indígenas; a mestiçagem no 

período colonial e as práticas de resistência; o Estado Imperial e a ressignificação das 

identidades étnico-raciais; os povos indígenas e a escrita da história nacional; o tráfico 

transatlântico e seu impacto na construção do Brasil; o Brasil nas redes escravistas do 

Atlântico Sul; a diversidade das populações africanas no Brasil; debates sobre cidadania no 

século XIX; a luta abolicionista; as formas de resistência escrava; a I República e o debate 

sobre miscigenação; as teorias raciais no início do século XX; sociedades indígenas, SPI e o 

paradigma da tutela; mestiçagem, modernismo e artes plásticas; samba e práticas culturais 

afro-brasileiras; a imprensa negra e o associativismo negro na República; o paradigma 

freyreano; as ciências sociais e questões étnico-raciais; debates sobre identidade nacional e 

as ressignificações das práticas culturais afro-brasileiras; a luta antirracista no Brasil 

republicano; a Constituição de 1988 e seus impactos sobre a questão étnico-racial no Brasil; 

movimentos negros, movimentos indígenas e a construção da democracia contemporânea. 

Outra importante disciplina on-line é a “Questões de Gênero: Espaço, Voz e Poder” que trata 

de aspectos práticos e conceituais das desigualdades de gênero e da valorização da 

diversidade nas instituições democráticas, levando em consideração o contexto mais amplo 

de voz e representatividade. 
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Por meio de metodologias participativas de ensino, as(os) estudantes são chamados a 

debater questões de gênero em diversos ambientes (do trabalho, das instituições formais de 

poder e da universidade), estimulando a capacidade de questionamento de valores e padrões 

impostos pela sociedade. 

Com o intuito de identificar e melhor compreender cenários de desigualdade de gênero, este 

curso pretende, primordialmente: (i) sensibilizar sobre o tema; (ii) despertar as(os) alunas(os) 

para uma reflexão qualificada e (iii) desenvolver nelas(es) a competência de construir 

soluções para redução dessas desigualdades, por meio de políticas públicas e privadas, a fim 

de proporcionar a todas as pessoas as mesmas oportunidades de desenvolvimento de suas 

capacidades. 

A Escola Brasileira de Economia e Finanças ensina, debate e desenvolve em sua estrutura 

curricular todos estes temas de forma transversal, não somente através da disciplina de 

Temas Contemporâneos, mas também através de Seminários, Palestras e outras matérias, e 

prepara seu aluno para atuar em consonância com as necessidades da sociedade. 

2.9.2.3. DIRETRIZES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

A Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação 

em Direitos Humanos (EDH) que devem ser absorvidas pelos sistemas de ensino e suas 

instituições. De acordo com o artigo 2º deste documento, entende-se como Educação em 

Direitos Humanos o ‘uso de concepções e práticas educativas fundadas nos Direitos 

Humanos e em seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana 

e cidadã de sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais e coletivas. E, segundo 

consta no artigo 3º, os seguintes princípios a fundamentam: 

I. dignidade humana; 

II. igualdade de direitos; 

III. reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades; 

IV. laicidade do Estado; 

V. democracia na educação; 

VI. transversalidade, vivência e globalidade; e 

VII. sustentabilidade socioambiental. 
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2.9.2.4. DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICAS-

RACIAIS E PARA O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA, AFRICANA E INDÍGENA 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africanas têm por meta, promover a educação 

de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, 

buscando relações étnico-sociais positivas, rumo à construção de nação democrática e 

constituem-se de orientações, princípios e fundamentos para o desenvolvimento pedagógico 

da Escola Brasileira de Economia e Finanças. Desta forma, a Escola cumpre as exigências 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena - Lei nº 9.394/1996, com a 

redação dada pelas Leis nº 10.639/2003 e n° 11.645/2008; e da Resolução CNE/CP n° 

01/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP nº 03/2004 tendo como umas das vocações 

institucionais: 

Contribuir para a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão e do 

Estado, visando a conscientização das comunidades interna e externa para o respeito às 

diferenças e para a garantia da acessibilidade atitudinal dentro da IES. 

2.9.2.5. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL 

Se a educação é considerada um dos desafios mais importantes da humanidade para o século 

XXI, a inserção das questões ambientais no processo educativo constitui um desafio adicional 

e inerente. É de se esperar também que o processo de sensibilização e conscientização da 

comunidade acadêmica sobre a importância da sustentabilidade ambiental – uma temática 

que permeia a diversidade de disciplinas e práticas acadêmicas – seja acompanhado de uma 

gestão adequada, com plena cooperação entre as diversas instâncias e órgãos institucionais, 

entre decisores e funcionários, docentes e discentes. 

A Escola trabalha para a eficácia de uma política de sustentabilidade socioambiental, que 

sirva não somente para minimizar impactos gerados pelas atividades de gestão, Pesquisa, 

Ensino e Extensão, mas também para se antecipar a eles. Administrar é tarefa complexa, pois 

exige constante busca de melhoria e de simplificação no processo de gestão. Esse processo 

deve funcionar como instrumento facilitador do alcance dos objetivos da Escola e pautar-se 

pelo diálogo permanente, pela valorização da diversidade e pelo estímulo a práticas voltadas 

para a sustentabilidade socioambiental. 
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Ciente de sua responsabilidade de Desenvolvimento Nacional Sustentável e de Políticas de 

educação ambiental, conforme disposto na Lei n° 9.795/1999, no Decreto n° 4.281/2002 e na 

Resolução CNE/CP nº 2/2012, a Escola descreve entre as suas vocações: 

 Desenvolver cultura de avaliação institucional pautada nos princípios de rigor e 

excelência técnico-científica, respeito à diversidade e compromisso social, como base 

para o aprimoramento dos processos de gestão e melhoria contínua dos resultados 

devolvidos à sociedade; 

 Incentivar a produção e disseminação da pesquisa, da criação e da inovação de 

elevada qualidade, ampliando a presença da universidade no cenário científico 

nacional e internacional e potencializando os impactos sociais, tecnológicos, 

econômicos, científicos e ambientais da pesquisa e da inovação para a sociedade; 

 Promover a defesa do meio ambiente, com amor e respeito à dignidade de todas as 

criaturas; e 

 Promover de forma sistemática a responsabilidade social de toda a comunidade 

acadêmica. 

2.9.2.6. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) – FGV ONLINE 

A FGV Online foi criada com a missão de desenvolver e gerenciar tecnologias, metodologias 

e soluções específicas de ensino a distância, utilizando-se da sinergia entre todas as Escolas, 

Centros e Institutos da FGV, no âmbito nacional e internacional, liderando e inovando em 

serviços educacionais de qualidade. 

A Fundação Getulio Vargas é a primeira instituição brasileira a ser membro do Open Course 

Ware Consortium (OCWC), um consórcio de instituições de ensino de diversos países que 

oferecem conteúdos e materiais didáticos sem custo, pela internet. Membro desde julho de 

2008, o FGV Online venceu, em 2011, a primeira edição do OCW People's Choice Awards – 

premiação para as melhores iniciativas dentro do consórcio –, na categoria de programas 

mais inovadores e de vanguarda. Os cursos oferecidos pela FGV Online podem ser 

acessados por meio do link abaixo: 

http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/ 

O FGV Online atende não somente os alunos de pós-graduação/MBAs, executivos e 

empreendedores, como também as universidades corporativas que desenvolvem projetos de 

http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/
http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/
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e-learning, com soluções e metodologias de educação a distância desenvolvidas conforme as 

necessidades de clientes e parceiros. 

A Escola também faz uso desta tecnologia para a transmissão de conferências, palestras e 

simpósios, de forma a atender o maior número de pessoas que, de outra forma, não poderiam 

participar. Esta é uma forma de democratizar e compartilhar o conhecimento, tanto o gerado 

na própria Escola, quanto o externo. 

O aluno tem acesso ao chamado “Aluno Online” (sistema de informações que permite ao 

aluno acessar a informações acadêmicas para o acompanhamento das disciplinas em curso 

e cursadas) e ao ambiente E-Class (sistema de apoio ao ensino) para ter acesso aos guias, 

manuais, regulamentos, calendários, avisos e demais informações acadêmicas presentes no 

dia a dia do seu curso. O ambiente E-Class/FGV é um canal oficial de comunicação da 

Coordenação, Núcleo Pedagógico, professores e demais setores com os alunos. Utilizando 

esta ferramenta, o professor pode agregar a seu curso chats, fóruns, diários, questionários, 

textos, wikis, tarefas, glossários, vídeos, imagens, enquetes, notícias, entre outros recursos. 

O ambiente fornece suporte às atividades de ensino e aprendizagem, permitindo que o 

professor planeje, implemente e administre o conteúdo e atividades; acompanhe 

constantemente o progresso feito pelos estudantes; e, ainda, construa comunidades de 

aprendizado colaborativo. 

A disciplina Libras (Língua Brasileira de Sinais), no curso de Graduação em Ciências 

Econômicas, é oferecida a distância, e está disponível como disciplina eletiva para todos os 

alunos que desejem cursá-la. 

2.9.3. POLÍTICA PARA A PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

A pesquisa na Escola Brasileira de Economia e Finanças tem como princípio fundamental 

estimular o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, incentivando o 

trabalho de investigação científica, com a inserção de eixos de pesquisa nas matrizes 

curriculares e nas temáticas de extensão, com vistas ao desenvolvimento da ciência, da 

tecnologia, do conhecimento e da cultura. 

A tradição de pesquisa da FGV é grande, estando consolidada a posição da Escola como o 

principal centro de produção de pesquisa pura e aplicada na área das Ciências Econômicas 

no Brasil. Nesse sentido, a Escola atua na contratação e retenção de docentes de alto nível 

e potencial acadêmico, ou com experiência reconhecida em pesquisa. Ao mesmo tempo, 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI -2017-2021 

 

 - 4 4 - 

trabalha de modo a incentivar a continuidade de pesquisas já em andamento e a instalação 

de novos grupos e linhas de atuação. 

A inserção de alunos dos cursos da Escola nas diferentes pesquisas do corpo docente, o 

incentivo à divulgação dos resultados obtidos por meio de publicações em periódicos 

nacionais e internacionais da área, apresentações de trabalhos em eventos nacionais e 

internacionais, entre outras ações, fazem parte da política de pesquisa, com óbvios benefícios 

para a Escola e a comunidade acadêmica como um todo. 

A Escola Brasileira de Economia e Finanças considera a pesquisa indispensável para a 

concretização de seu projeto acadêmico, que pressupõe a articulação sistemática do ensino, 

pesquisa e extensão na formação dos futuros profissionais, entendendo que a construção do 

saber científico é fundamental na formação de profissionais capazes de se posicionar e 

atender às demandas da sociedade. 

A Escola estimula a articulação entre os Grupos de Pesquisa com as várias áreas do 

conhecimento, assim como o fortalecimento das áreas específicas, potencializando a missão 

institucional e a inserção da Instituição no contexto nacional e internacional. 

Neste sentido, visa qualificar a produção científica da Instituição por meio da interação dos 

Grupos de Pesquisa com as agências de fomento, objetivando a captação de recursos, além 

de consolidar, acompanhar e avaliar a produção científica e tecnológica dos Grupos de 

Pesquisa certificados, à luz dos critérios da política nacional de pesquisa e de pós-graduação. 

Considera, ainda, a Iniciação Científica como uma prática acadêmica de inserção de alunos 

de Graduação na pesquisa científica e tecnológica, financiando parte das bolsas concedidas, 

juntamente com as agências de fomento, no Programa Institucional de Iniciação Científica. 

Realiza e apoia eventos científicos e tecnológicos, dentro e fora da Escola, como forma de 

estimular e consolidar a atmosfera científica na comunidade acadêmica. 

A Escola Brasileira de Economia e Finanças compromete-se, assim, com a produção do 

conhecimento, tendo em vista a participação na melhoria da qualidade de vida da sociedade. 

Para tal, entende-se que o fortalecimento da pesquisa, ao lado da inovação tecnológica, 

agrega valor aos processos, produtos e serviços, fomentando intensamente o processo de 

inclusão social. 
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Além disto, a Escola conta com todo o trabalho desenvolvido pelo Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da FGV de documentação e 

história oral, além de seus cursos em História e Relações Internacionais. 

O CPDOC é a Escola de Ciências Sociais da Fundação Getulio Vargas. Criado em 1973, tem 

o objetivo de abrigar conjuntos documentais relevantes para a história recente do País, 

desenvolver pesquisas em sua área de atuação e promover cursos de graduação e pós-

graduação. Os conjuntos documentais doados ao CPDOC, que podem ser conhecidos no 

Guia dos Arquivos, constituem, atualmente, o mais importante acervo de arquivos pessoais 

de homens públicos do País, integrado por aproximadamente 200 fundos, totalizando cerca 

de 1,8 milhão de documentos. A organização desses arquivos e sua abertura à consulta 

pública, hoje totalmente informatizada por meio do sistema Accessus, são tarefas primordiais 

do Centro. Os documentos desse acervo estão sendo progressivamente disponibilizados pela 

Internet. 

Ainda com o intuito de registrar a história contemporânea brasileira foi iniciado, em 1975, o 

Programa de História Oral que, desde então, vem recolhendo depoimentos de personalidades 

que atuaram no cenário nacional. Contando atualmente com mais de 5.000 horas de 

gravação, correspondentes a quase 1.000 entrevistas, boa parte aberta à consulta, o acervo 

de história oral do CPDOC pode ser melhor conhecido em consulta à base História Oral. 

Em 1974, o CPDOC deu partida ao projeto de elaboração do Dicionário Histórico-Biográfico 

Brasileiro obra de referência voltada para a história do Brasil no período pós-1930. O 

Dicionário foi publicado em 1984 e esgotou-se pouco tempo após o lançamento. Ainda nos 

anos 1980 foi iniciada a atualização da obra, o que reflete a própria continuidade do trabalho 

do CPDOC, de recolher, organizar e divulgar informações sobre a história contemporânea do 

país. Uma segunda versão do Dicionário foi lançada em 2001 em cinco volumes com cerca 

de 6.600 verbetes e um ano depois, sua versão multimídia, em CD-ROM, também foi colocada 

à disposição. Em 2010, graças ao apoio do Banco Real - Grupo Santander Brasil, o Dicionário 

ganhou uma nova atualização, contando agora com cerca de 7.500 verbetes, todos passíveis 

de serem consultados e lidos na íntegra a partir da base de dados integrada do acervo do 

CPDOC. 

Desde a criação do CPDOC, algumas linhas de investigação vêm sendo desenvolvidas, e 

permanecem como pontos de referência e identidade de seu grupo de pesquisadores. Elites 

políticas, História institucional e Pensamento social brasileiro são áreas de interesse que se 

mantêm, quer como escolhas intelectuais dos profissionais da casa, quer como projetos 
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institucionais que recebem apoio de agências de financiamento. Essas grandes áreas 

desdobraram-se em outros recortes de pesquisa, que incluem como objetos de estudo 

biografias, intelectuais, militares, educação, matrizes institucionais de políticas públicas, 

relações internacionais e pesquisa social aplicada, sempre na perspectiva multidisciplinar que 

o CPDOC tradicionalmente vem adotando, e que se reflete em uma equipe de pesquisadores 

de distinta extração no mundo acadêmico e intelectual. Várias dessas atividades de pesquisa 

estão organizadas em torno de Laboratórios. O CPDOC possui também um Núcleo de 

Pesquisa Social Aplicada (o FGV Opinião) e sedia o Centro de Estudos sobre Relações 

Internacionais da FGV. 

Em 1988 o CPDOC lançou o primeiro número da revista Estudos Históricos, publicação 

semestral de caráter interdisciplinar. Desde 1994 o CPDOC edita os Informativos Eletrônicos 

de Ciências Sociais, História e Arquivologia com o objetivo de divulgar as atividades dessas 

áreas. 

Em dezembro de 1996, com o projeto Brasil em transição: um balanço do final do século XX, 

o CPDOC foi reconhecido como núcleo nacional de excelência na área de história 

contemporânea do Brasil, dentro do Programa de Apoio a Núcleos de Excelência (Pronex) do 

Ministério da Ciência e Tecnologia. No final do ano de 2003, o CPDOC foi mais uma vez 

reconhecido como instituição sede de um novo projeto Pronex, intitulado "Direitos e 

cidadania". 

Ao completar 30 anos, em 2003, o CPDOC inaugurou suas atividades de ensino, com a 

criação do Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais, que segue 

uma linha interdisciplinar, características do CPDOC. Os cursos oferecidos são Mestrado 

Acadêmico, Doutorado e Mestrado Profissional em Bens Culturais e Projetos Sociais. 

Em 2005 o CPDOC ampliou sua atuação no ensino, criando a Escola Superior de Ciências 

Sociais, que iniciou em 2006 seu Curso Graduação em Ciências Sociais (bacharelado). Seus 

alunos podem optar por uma de três ênfases: Bens Culturais, Política e Sociedade ou 

Relações Internacionais no Mundo Contemporâneo. 

Programa de Apoio a Publicação e Edição de Periódico Científico 

A Revista Brasileira de Economia (RBE) é a mais antiga publicação de Economia do Brasil, e 

a segunda mais antiga da América Latina, sendo editada pela Escola Brasileira de Economia 

e Finanças. A RBE é uma revista generalista, dentro do universo de publicações acadêmicas 
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de Economia. Nela publicam-se artigos sobre as diversas áreas da ciência econômica, e 

qualquer tema ou metodologia pode ser encontrada nas suas páginas, desde que estejam na 

fronteira do seu ramo de conhecimento e se pautem pelo rigor e sofisticação apresentado 

desde o primeiro número. 

O compromisso da RBE é de contemplar temas diversos, em linha com a pesquisa 

internacional de ponta, bem como questões relevantes no cenário econômico-social brasileiro, 

em convergência com a posição estratégica assumida pela Escola na pauta acadêmica em 

âmbito nacional. Artigos que abordam temas como desigualdade e seus impactos sobre a 

eficiência do sistema financeiro e sobre o crescimento econômico, análises econômicas de 

políticas ambientais, investimento em infraestrutura, análise da transição de jovens para o 

primeiro emprego, gasto público em Educação e abordagens diferenciadas sobre as relações 

entre Economia e Educação são alguns exemplos que ratificam o foco de pesquisa 

privilegiado na Escola e em suas publicações, caracterizando sua inserção social, com o 

objetivo de aprofundar a compreensão sobre os problemas brasileiros e oportunizar o debate 

com a comunidade acadêmica no Brasil e no exterior. 

Além disto, a Escola à publicação dos docentes e discentes são incentivadas por meio do 

Programa de Apoio à Pesquisa e Produção Acadêmica. 

2.9.3.1. POLÍTICA PARA A INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Consciente da importância do exercício investigatório para a elevação da qualidade da 

formação de estudantes e de professores, a Escola Brasileira de Economia e Finanças 

oferece o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica/PIBIC-CNPq para os 

estudantes regularmente matriculados no curso de Graduação. Este Programa conta tanto 

com bolsas do CNPq quanto com bolsas da própria Escola. 

A Escola, por entender que a iniciação científica constitui um caminho para se criar uma nova 

mentalidade no discente e no docente, propõe uma política de iniciação científica para 

introduzir os estudantes de Graduação na pesquisa científica. 

A política do Programa se consolida em dois princípios: o princípio científico, que concretiza 

a construção da ciência; e o princípio educativo, que apoia as atividades de ensino, 

impulsionando a atitude de questionamento diante da realidade e promovendo a 

independência intelectual. 
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O Programa abrange, ainda, as atividades de avaliação e seleção de projetos de pesquisa, 

concessão de bolsas, apoio técnico à formulação e desenvolvimento dos projetos, e 

organização de eventos de divulgação científica. 

A seleção dos alunos se realiza de forma integrada, obedecendo a Resolução Normativa -

017/2006 CNPq. Visando consolidar sua política e estimular a participação docente e 

discente, o Programa tem como meta: 

Constituir-se em uma oportunidade para o estudante elaborar uma reflexão na área de seu 

interesse pessoal, profissional e/ou acadêmico por meio do seu envolvimento no processo 

investigatório; 

Formar pesquisadores capazes de articularem relações de síntese, análise e interpretações 

em um âmbito interdisciplinar de construção do conhecimento; 

Instrumentalizar o estudante nas técnicas, métodos e equipamentos concernentes ao campo 

de pesquisa ao qual o seu objeto de interesse esteja relacionado, de forma a capacitá-lo a 

resolver situações-problema, elaborar diagnósticos, programar soluções novas e criativas, 

avaliar riscos e possibilidades buscando adequação com a realidade social, econômica e 

cultural brasileira; 

Possibilitar o desenvolvimento de autonomia intelectual e de pesquisa necessário ao 

questionamento crítico das situações do cotidiano e do ambiente social no qual interagem; e 

Aprofundar a reflexão referente aos valores éticos na sua formação enquanto pesquisador, 

de forma que a contribuição de sua pesquisa possa construir caminhos alternativos que levem 

as transformações nas relações que se estabelecem no seu exercício enquanto profissional 

e na sociedade. 

Ao estabelecer a integração da pesquisa com o ensino como estratégia pedagógica, o 

Programa de Iniciação Científica consolida a interação entre a graduação e a pós-graduação, 

propicia condições institucionais para o atendimento aos projetos de pesquisa, promove a 

participação de alunos e professores da Instituição junto à comunidade científica por meio de 

publicações e participação em eventos e incentiva pesquisadores a engajarem estudantes de 

Graduação em projetos de pesquisa e/ou atividades vinculadas à linha de pesquisa. 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI -2017-2021 

 

 - 4 9 - 

2.9.4. POLÍTICA PARA A EXTENSÃO 

A Escola Brasileira de Economia e Finanças segue as orientações da Constituição brasileira 

no seu artigo 208 e a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabelecem, 

ambos, que, do ponto de vista institucional, a extensão deve ser indissociável do ensino e da 

pesquisa. 

As diretrizes que orientam a formulação e implementação das ações de Extensão são as 

seguintes: 

 interação Dialógica; 

 interdisciplinaridade; 

 indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão; 

 impacto na Formação do Estudante; e 

 impacto e Transformação Social. 

A Escola define a Extensão como o elo de integração das atividades acadêmicas com os 

diversos segmentos da comunidade. O planejamento da Extensão expressa as políticas, do 

PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) e PPI (Projeto Político Pedagógico Institucional) 

e se dinamiza integrando os gestores e professores com o compromisso de formarem 

“homens cidadãos” responsáveis por transformações sociais em sua comunidade através da 

troca dialógica entre teoria-prática, que proporciona a vivência e a formação de habilidades e 

competências para a qualidade de profissional de sucesso. Por isto, a Escola decidiu por: 

 Financiar diversas ações de Extensão; 

 Fomentar a participação do estudante nas ações de extensão; 

 Flexibilização curricular; 

 Integralização curricular de créditos em atividades extensionistas; e 

 Formas de participação da comunidade externa em processos decisórios relacionados 

com atividades extensionistas específicas. 

 A Escola Brasileira de Economia e Finanças realiza a seguinte tipologia das ações de 

extensão: 

 Programas; 

 Projetos; 

 Cursos de Extensão; 
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 Eventos (conferências, seminários, congressos, fóruns, debates e outros instrumentos 

de divulgação do saber); 

 Prestação de serviços; e 

 Publicações e produtos acadêmicos. 

Os programas envolvem os projetos e as outras atividades extensionistas. A extensão tem 

papel importantíssimo na construção de um novo paradigma de conhecimento e na ampliação 

dos vínculos sociais. Estes vínculos são obtidos no contato direto com a comunidade, que 

reforça a capacidade de refletir sobre a condição humana, contribuindo para a existência de 

uma solidariedade ética que rejeita as desigualdades e respeita a diversidade e que defende 

o direito da vida, à informação, à felicidade, à cultura e ao progresso da população. 

Dentro desses balizamentos, a produção do conhecimento, via extensão, se faz na troca de 

saberes sistematizados, académico e popular, tendo como consequência a democratização 

do conhecimento, a participação efetiva da comunidade na atuação da Escola e uma 

produção resultante do confronto com a realidade. 

É através das atividades de extensão que a Escola exerce a sua missão de estar 

compromissada com as responsabilidades sociais da comunidade, contribuindo para a 

melhoria da qualidade de vida e da cidadania. 

2.9.5. POLÍTICA PARA INTERNACIONALIZAÇÃO 

O mundo globalizado impacta diretamente nas relações comerciais, interpessoais, 

econômicas, políticas e educacionais, em decorrência da rápida queda do custo da distância. 

Com o avanço da internet e formas de tecnologia, a troca de informações com outras nações, 

países, continentes é cada vez mais constante e dinâmica, e exige que os indivíduos estejam 

adaptados e prontos para este ambiente em constante mutação, e de interdependência 

política e econômica entre os diferentes países. 

Não só nos cenários econômico e político aconteceram estas mudanças. A esfera educacional 

experimenta a mesma realidade. Considerando que as instituições de ensino são 

responsáveis pela capacitação de seus alunos, é indispensável que elas proporcionem uma 

visão de como o mundo se comporta e quais são as competências e habilidades que devem 

desenvolver para que se tornem competitivos. É exigido dos profissionais no mercado global 

conhecimento de outras línguas, culturas, e que saibam conviver bem com a diversidade. 
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Desta forma, o contexto internacional interfere no tipo de ensino que é entregue e faz pressão 

para que haja interação cultural, social, econômica e política. 

Importância e impactos positivos da Internacionalização da Escola 

Considerando o exposto no histórico da criação da Fundação Getulio Vargas e da Escola 

Brasileira de Economia e Finanças, foi graças a incentivos estrangeiros, entre outros fatores, 

que se deu a fundação da Escola. É impossível traçar a linha do tempo da Escola Brasileira 

de Economia e Finanças sem fazer menção aos investimentos estrangeiros, iniciativas de 

Instituições estrangeiras etc. 

Por este motivo, são inúmeros os impactos positivos do processo de internacionalização. No 

atual cenário, podemos listar os benefícios abaixo do processo constante de 

internacionalização: 

 Consolidação e fortalecimento da imagem da Escola no exterior; 

 Possibilidade de alinhamento dos programas com o conteúdo das melhores IES 

estrangeiras; 

 Intensificação do intercâmbio cultural dos alunos quando expostos a diversas culturas 

e metodologias de ensino; e 

 Formação de mão-de-obra qualificada para o mercado de trabalho cada vez mais 

globalizado. 

Estruturação e atribuições dos agentes responsáveis 

A Escola conta com uma infraestrutura administrativa responsável pela coordenação e 

operacionalização das atividades relacionadas ao processo de internacionalização. Além da 

Coordenação de Convênios Internacionais, todos os demais agentes da Escola (diretores, 

docentes, secretaria etc) estão envolvidos neste processo. 

São atribuições dos agentes responsáveis pelo processo de internacionalização: 

 Interface entre a Diretoria de Relações Internacionais da FGV e a Escola; 

 Identificar potenciais parceiros internacionais para a colaboração em pesquisa, 

intercâmbio de discentes, docentes e pessoal administrativo; 

 Promover ações de promoção da área Internacional e da importância do processo de 

internacionalização da Escola; 

 Elaborar relatórios de acompanhamento das atividades realizadas; 
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 Desenvolver novas iniciativas/ programas para a área de Convênios Internacionais 

que beneficiem seus alunos. 

Além disto, cabe ressaltar que a Fundação Getulio Vargas está pelo nono ano seguido entre 

os melhores Think Tanks do mundo. É o que aponta o 2016 Global Go To Think Tank Index 

Report, divulgado pela Universidade da Pensilvânia. 

Nesta edição, a FGV ficou entre os 10 melhores Think Tanks do mundo, subindo quatro 

posições desde a última avaliação, em 2015, saltando do 13º para o 9º lugar entre os top 

Think Tanks globais (incluindo os Estados Unidos), além de ter sido considerada o 

melhor Think Tanks da América Latina pelo oitavo ano consecutivo. A instituição também 

atingiu o topo de outra categoria, sendo eleita o Think Tanks mais bem administrado do 

mundo. 

Em relação ao ano passado, a FGV melhorou sua avaliação em oito das 23 categorias em 

que foi nominada. Além da liderança na América Latina e o reconhecimento como instituição 

mais bem administrada do mundo, destaca-se o desempenho da Fundação nas categorias 

Políticas sociais (9º lugar) e Nova ideia ou paradigma desenvolvido por um Think Tanks (10º). 

O ranking da Universidade da Pensilvânia é elaborado desde 2006 pelo Think Tanks and Civil 

Societies Program e considera quase 7 mil Think Tanks em todo o mundo. 

Outro ponto para ser destacado é que por cinco anos consecutivos, a FGV foi eleita uma das 

150 melhores instituições de ensino superior do mundo, cujo principal critério de avaliação é 

a formação de profissionais prontos para o mercado de trabalho. A avaliação é feita pelo 

Global Employability University Ranking e divulgada pela revista britânica Times Higher 

Education. A pesquisa foi realizada com cerca de 2.500 recrutadores em 20 países e estão 

presentes no ranking instituições de ensino superior da América, Europa, Ásia e Oceania. 

A Fundação Getulio Vargas é a única instituição brasileira a figurar entre as dez melhores da 

América Latina, segundo o QS Global 200 MBA Rankings 2014/2015, produzido pela 

consultoria britânica QS (Quacquarelli Symonds) - responsável por um dos principais rankings 

de universidades do mundo. No QS Global 200 MBA Rankings 2014/2015, a FGV aparece ao 

lado de escolas do Chile, México e Argentina. 
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2.9.6. POLÍTICA PARA A GESTÃO 

A gestão da Escola é pautada no princípio da gestão democrática, exercida responsavelmente 

pela coletividade de seus membros, sendo que em cada órgão da estrutura administrativa há 

representantes do corpo docente, discente e técnico- administrativo. 

A Escola tem sua organização administrativa pautada no respeito à diversidade de seus 

elementos componentes, imperando a observância de constante aprimoramento da 

excelência acadêmica. 

As políticas de gestão da Escola Brasileira de Economia e Finanças têm como princípios: 

 participação da sua coletividade; 

 sustentabilidade e responsabilidade social; 

 democracia nos processos de decisão; e 

 transparência das ações dos seus gestores. 

O processo administrativo considerará as seguintes etapas: 

 planejamento; 

 implementação das atividades estabelecidas nos objetivos institucionais; e 

 avaliação institucional. 

O planejamento institucional observa a análise do contexto interno e externo à Instituição; os 

compromissos da Instituição estabelecidos em seus princípios e finalidades estatutários e as 

políticas e objetivos institucionais delineados. Este planejamento é orientado pela prática de 

avaliação permanente. 

A avaliação institucional na Escola se caracteriza por permitir a revisão de ações praticadas, 

contribuindo para a melhoria contínua do seu desempenho. O processo de avaliação é 

executado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) de forma contínua, possibilitando aos 

gestores um acompanhamento em tempo real de todas as práticas da Instituição e as 

percepções da comunidade acadêmica. 

Esta cultura de planejamento e avaliação institucional gera um processo de melhoria contínua 

tendo como base os seguintes fatores: confiança, integridade, sustentabilidade, liderança e 

comprometimento. Tais fatores norteiam os relacionamentos da Escola com os seus 

“stakeholders” e, desta forma, a Escola exerce a sua responsabilidade social. 
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A política de gestão dos processos decisórios da Escola Brasileira de Economia e Finanças 

valoriza a boa integração entre a gestão administrativa, os órgãos colegiados e a comunidade 

acadêmica, com previsão de representatividade e participação sistemática da comunidade 

universitária nos órgãos superiores e acadêmicos da Escola, com direito a voz e a voto. Desta 

forma, a autonomia acadêmica se manifesta atribuindo aos órgãos colegiados amplos 

poderes para discutir e influenciar as questões táticas e estratégicas da vida acadêmica. 

Com relação à Mantenedora, a Autonomia Acadêmica é respeitada tendo como limites as 

diretrizes estabelecidas no Estatuto da FGV e no Regimento da Escola. Compete 

primordialmente à Mantenedora promover os meios adequados de funcionamento das 

atividades da Escola, colocando-lhe à disposição os bens móveis e imóveis de seu patrimônio, 

ou de terceiros a ela cedidos e assegurando-lhe suficientes recursos financeiros de custeio. 

Cabe ressaltar que além de cumprir suas obrigações sociais e investir interna e externamente 

no social e na preservação do meio ambiente, a Escola atua como agente do desenvolvimento 

local e regional sustentável. É o famoso tripé da sustentabilidade: desenvolvimento 

econômico, desenvolvimento social e preservação ambiental. Assim, o que é sustentável é 

tudo aquilo que é socialmente justo, economicamente viável e ambientalmente adequado. 

Seu foco de atuação não se restringe aos problemas imediatos, mas, sobretudo, às demandas 

de médio e longo prazo. Sua consciência socioambiental extrapola os limites da sua área 

física de atuação, pois suas ações priorizam tendências e problemas que estão surgindo e 

atuando em parceria com as entidades do Terceiro Setor e as comunidades onde realizam 

seus projetos e empreendimentos. A Escola mobiliza-se na busca de soluções para os 

problemas sociais, culturais, econômicos e ambientais que geram pobreza e exclusão. 

2.9.7. POLÍTICA PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

A educação inclusiva é atualmente um dos maiores desafios do sistema educacional, no qual 

todas as ações políticas, culturais, sociais e pedagógicas devem estar integradas, buscando 

ampliar a participação dos discentes, docentes e colaboradores nas instituições de ensino 

sem nenhum tipo de discriminação. Trata-se de uma reestruturação da cultura, da prática e 

das políticas vivenciadas nessas instituições de modo que estas respondam à diversidade da 

comunidade. É uma abordagem humanística, democrática, que percebe o sujeito e suas 

singularidades, tendo como objetivos o crescimento, a satisfação pessoal e a inserção social 

de todos. 

As políticas de educação inclusiva da IES expressam-se através (mas não somente): 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Humanismo
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 Do Programa para Portadores de Necessidades Especiais da Fundação Getulio 

Vargas, que disponibiliza vagas específicas, contratando estagiários e funcionários; 

 Da disponibilização dos recursos físicos necessários para atender aos portadores de 

necessidades especiais; 

 Do desenvolvimento de projetos sociais e comunitários voltados para as populações 

de baixa renda; 

 Da implementação de programas relacionados à arte, cultura e informática; 

 Da inclusão da disciplina LIBRAS na matriz curricular do curso de Graduação em 

Ciências Econômicas como optativa; e 

 Do Regime Excepcional de Estudos previsto no Regulamento da Escola. 

Inclusão significa ir além da reunião no mesmo ambiente físico de diferentes culturas e ideias. 

Para haver inclusão, é necessário que aconteça a conexão entre as diferenças para que se 

efetivem práticas inclusivas. É necessário buscar alternativas para o atendimento às pessoas 

com deficiência (físicas, visuais e auditivas), assim como para o atendimento de indivíduos 

com altas habilidades, das pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e 

de distúrbios de aprendizagem como dislexia, disgrafia e gagueira, com implicações 

cognitivas. 

A instituição de ensino é um dos importantes espaços para vivências não discriminatórias, na 

medida em que é um local de encontro de sujeitos diferentes. Destacar e valorizar a diferença 

em sala de aula, desenvolver atitudes de aceitação e respeito e trabalhar o imaginário social 

da comunidade acadêmica acerca dessa temática são ações que contribuem para a inclusão, 

possibilitando o exercício da cidadania. 

O compromisso da Instituição com a inclusão também supõe a investigação sobre os 

conhecimentos prévios trazidos pelos estudantes ao ingressarem na Instituição e um 

adequado tratamento no caso de identificação de lacunas. Isso pode se dar pelo oferecimento 

de modalidades alternativas e variadas – monitorias, laboratórios, atendimento 

psicopedagógicos – individual ou em grupos em horários diferenciados – de modo a favorecer 

o êxito da aprendizagem e facultar a consequente inclusão. 

2.9.7.1. ACESSIBILIDADE PEDAGÓGICA, ATITUDINAL E DAS COMUNICAÇÕES 

A Escola apresenta condições adequadas de acessibilidade pedagógica, atitudinal e das 

comunicações para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, transtornos de conduta 

e altas habilidades/superdotação, conforme disposto na CF/88, Art. 205, 206 e 208, na NBR 
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9050/2004, da ABNT, na Lei n° 10.098/2000, nos Decretos n° 5.296/2004, n° 6.949/2009, n° 

7.611/2011 e na Portaria n° 3.284/2003. 

Na Escola, a acessibilidade atitudinal refere-se à percepção do outro sem preconceitos, 

estigmas, estereótipos e discriminações. Todos os demais tipos de acessibilidade estão 

relacionados a essa, pois é a atitude da pessoa que impulsiona a remoção de barreiras. 

Existe, por parte dos gestores institucionais (Diretoria, Coordenações e Núcleo de Apoio 

Pedagógico), o interesse em implementar ações e projetos relacionados à acessibilidade em 

toda a sua amplitude. 

A acessibilidade metodológica (pedagógica), ou ausência de barreiras nas metodologias e 

técnicas de estudo, está relacionada diretamente à concepção subjacente à atuação docente: 

a forma como os professores concebem conhecimento, aprendizagem, avaliação e inclusão 

educacional irá determinar, ou não, a remoção das barreiras pedagógicas. Em sala de aula, 

os professores promoverão processos de diversificação curricular, flexibilização do tempo e 

utilização de recursos para viabilizar a aprendizagem de estudantes com deficiência, como, 

por exemplo: pranchas de comunicação, texto impresso e ampliado, softwares ampliadores 

de comunicação alternativa, leitores de tela, entre outros recursos. Para atuar no atendimento 

educacional especializado, a Instituição possibilita ao docente, formação continuada que o 

habilite a atuar para o atendimento às necessidades educacionais especiais dos estudantes, 

incluindo: 

 Realizar as atividades de complementação ou suplementação curricular específicas 

que constituem o atendimento educacional especializado dos estudantes; 

 Atuar, de forma colaborativa com os demais professores da IES, visando à definição 

de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do estudante ao currículo e sua 

interação no grupo; o enriquecimento curricular, a compactação curricular, e/ou a 

aceleração de conteúdos ou de estudos, quando aplicável; 

 Promover as condições para a inclusão do estudante em todas as atividades 

acadêmicas; 

 Informar a comunidade acadêmica acerca da legislação e normas educacionais 

vigentes que asseguram a inclusão educacional; 

 Preparar material específico para o uso do estudante na sala de aula; 

 Elaborar materiais didático-pedagógicos que possam ser utilizados pelos estudantes 

nas atividades de salas de aula; 
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 Articular com o Colegiado de Curso, Núcleo Docente Estruturante (NDE), 

Coordenação de Curso e professores para que o Projeto Pedagógico dos Cursos 

contemple os pressupostos epistemológicos, filosóficos, legais e políticos da educação 

inclusiva (no ensino, na pesquisa/investigação científica e na extensão); e 

 Auxiliar a Coordenação de Curso a articular as parcerias com a comunidade que 

possibilitem oferecer enriquecimento extracurricular em áreas não contempladas pelo 

currículo regular da Escola. 

Da mesma forma, o corpo técnico administrativo será capacitado para o atendimento de todas 

as pessoas, com e sem deficiência, de forma a: 

 Comunicar-se de maneira eficiente com a comunidade acadêmica e a sociedade, 

levando em conta a sua diversidade; 

 Reconhecer e realizar a comunicação adequada de acordo com os diferentes perfis; 

 Mobilizar conhecimentos e habilidades necessárias à abordagem ativa e receptiva; e 

 Manter uma postura adequada que respeite as especificidades de cada membro da 

comunidade acadêmica ou sociedade. 

Na Escola, esses serviços serão desenvolvidos também no Núcleo de Apoio Pedagógico, 

para o cumprimento da legislação vigente e das orientações pedagógicas e atitudinais 

emanadas pela política de inclusão Institucional. 

Além da promoção de acessibilidade e de atendimento diferenciado à pessoas com 

deficiência, a Escola cumprirá as exigências quanto à Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista, conforme disposto no PDI e na Lei n° 12.764/2012. 

2.9.7.2. POLÍTICAS PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

De acordo com o item 4, do Art. 3º da Lei nº 12.764, de 27 de Dezembro de 2012, é direito da 

pessoa com transtorno do espectro autista o acesso à educação e ao ensino 

profissionalizante; E ainda de acordo com o mesmo Art. 3º, parágrafo único, está assegurado 

a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, 

em casos de comprovada necessidade, acompanhante especializado. 

Destacamos ainda outra legislação que assegura o direito a pessoa autista à educação. 

Segundo o Decreto nº 8.368, de 2 de Dezembro de 2014: 
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‘Art. 4o É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar o 

direito da pessoa com transtorno do espectro autista à educação, em sistema educacional 

inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a 

educação superior. 

§ 1o O direito de que trata o caput será assegurado nas políticas de educação, sem 

discriminação e com base na igualdade de oportunidades, de acordo com os preceitos da 

Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. 

§ 2o Caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação 

social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais, a instituição de ensino em que a pessoa 

com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculada disponibilizará 

acompanhante especializado no contexto escolar, nos termos do parágrafo único do art. 3o da 

Lei no 12.764, de 2012.’ 

A Escola Brasileira de Economia e Finanças preza pela inclusão e trabalha de acordo com os 

princípios necessários para o atendimento das legislações vigentes. O Anexo A apresenta 

detalhadamente aspectos das políticas de educação Inclusiva da Escola. 

3 GESTÃO INSTITUCIONAL 

3.1. Organização administrativa 

A organização administrativa da Escola, conforme descrita no seu regimento interno, art. 4o, 

comporta dois níveis hierárquicos: superior e básico. A administração superior é formada pela 

Congregação, pela Diretoria e pelo Conselho Técnico-Acadêmico. 

A estrutura organizacional da IES é composta por órgãos deliberativos, consultivos e 

executivos, a saber: 

 Administração Superior: a Congregação, a Diretoria e o Conselho Técnico–

Acadêmico. A Congregação é o órgão normativo, consultivo e deliberativo superior em 

matéria didático–pedagógica. A Diretoria, exercida pelo Diretor e pelo Vice-Diretor é o 

órgão de superintendência, administração, coordenação e fiscalização executiva das 

atividades da Escola. O Conselho Técnico–Acadêmico é a primeira instância decisória 

interna em assuntos de ensino, pesquisa e extensão. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12764.htm#art3p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12764.htm#art3p
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 Administração Básica: o Colegiado de Pós-graduação Acadêmica e a Coordenadoria 

de Pós-graduação Acadêmica; o Colegiado de Pós-graduação Profissional e a 

Coordenadoria de Pós-graduação Profissional, e o Colegiado de Graduação e a 

coordenadoria de Graduação. 

As coordenadorias é a unidade básica de estrutura da Escola. Cada Coordenadoria é chefiado 

por um docente escolhido pelo Diretor, dentre professores, em efetivo exercício na Escola. 

Os Colegiados de Pós-Graduação são constituídos por todos os pesquisadores e professores 

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

graduação da Escola, pelos coordenadores das Coordenadorias, pelo representante da 

Escola junto ao Instituto de Desenvolvimento Educacional da mantenedora – FGV IDE e por 

até dois representantes do corpo discente dos cursos de pós-graduação stricto sensu. 

O Colegiado do Centro de Graduação é o órgão deliberativo da administração básica do curso, 

é constituído por todos os professores que ministrem disciplinas do currículo do curso e por 

um representante discente. 

São órgãos de apoio: a Secretaria, a Biblioteca, a Controladoria, a Ouvidoria, o Núcleo de 

Apoio Pedagógico ao Ensino de Graduação, o Superintendência de Graduação e Regulação 

Institucional e os demais serviços. A CPA é um órgão de assessoramento, responsável pela 

condução do processo de auto avaliação. 

Todos os segmentos da comunidade acadêmica são representados nos colegiados Escola, 

com direito a voz e voto, contribuindo significativamente na gestão e nos processos decisórios 

internos. 

3.1.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL COM AS INSTÂNCIAS DE DECISÃO E ORGANOGRAMA 

INSTITUCIONAL E ACADÊMICO 

A estrutura organizacional da Escola está adequada aos dispositivos regulamentados pelo 

Ministério da Educação. O Regimento Geral da Escola estabelece sua Estrutura 

Organizacional, as Instâncias de Decisão, os Órgãos Colegiados, com suas respectivas 

atribuições, competências e composição. A partir dele também se pode apresentar o 

Organograma Institucional e Acadêmico. 

O Organograma da Mantenedora e da Mantida estão apresentados nas próximas páginas.
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3.1.2. ÓRGÃOS COLEGIADOS: ATRIBUIÇÕES, COMPETÊNCIAS E COMPOSIÇÃO 

Texto abaixo é retirado integramente do regimento da Escola. 

“Art. 4º A estrutura organizacional da FGV EPGE é composta por órgãos deliberativos, 

consultivos e órgãos executivos em 2 (dois) níveis hierárquicos: administração superior e 

administração básica. 

§ 1º São órgãos da administração superior: 

I. Congregação; 

II. Diretoria; 

III. Conselho Técnico- Acadêmico 

§ 2º São órgãos da administração básica: 

I. Colegiado de Pós-Graduação Acadêmica; 

II. Coordenadoria de Pós-Graduação Acadêmica 

III. Colegiado de Pós-Graduação Profissional; 

IV. Coordenadoria de Pós-Graduação Profissional 

V. Colegiado de Graduação; e 

VI. Coordenadoria de Graduação. 

§ 3º Os órgãos colegiados da administração superior e/ou da administração básica poderão, 

em assuntos específicos, por iniciativa do Diretor, trabalhar de forma sinérgica. 

§ 4º São órgãos de apoio: Secretaria Geral; Secretaria de Registro Acadêmico; 

Biblioteca; Controladoria; Ouvidoria Acadêmica; Núcleo de Apoio Pedagógico; 

Superintendência de Graduação e Regulação Institucional; Núcleo de Estágio e 

Desenvolvimento de Carreiras; Núcleo de Computação, Editoria e Órgãos de Apoio Geral. 

§ 5º A Comissão Própria de Avaliação – CPA é um órgão de assessoramento, responsável 

pela condução do processo de auto avaliação institucional, conforme a legislação vigente. 

§ 6º O Núcleo Docente Estruturante – NDE é um órgão consultivo responsável pela 

formulação, implementação, atualização e consolidação do projeto pedagógico do curso de 
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graduação e composto pelos Coordenadores de Graduação e por, pelo menos, 5 (cinco) 

docentes do curso que tenham comprovada experiência, titulação e qualificação contratados 

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

funcionamento do NDE será disciplinado por regulamento próprio. 

Capítulo II 

Da Administração Superior 

Seção I 

Da Congregação 

Art. 5º A Congregação é o órgão normativo, consultivo e deliberativo superior da Escola em 

matéria didático-pedagógica, sendo constituída: 

I. pelo Diretor, seu Presidente; 

II. pelo Vice-Diretor; 

III. pelos Coordenadores dos Cursos De Pós-Graduação Acadêmica e Pós-Graduação 

Profissional. 

IV. Pelos Coordenadores da Coordenadoria de Graduação; 

V. pelos professores titulares, professores associados e professores assistentes em 

regime de tempo integral, em efetivo exercício na Escola 

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

VII. por 3 (três) representantes do corpo discente, sendo 1 (um) do programa de Pós–

Graduação Acadêmica, 1 (um) do programa de Pós-Graduação Profissional e 1 (um) 

da graduação, eleitos por seus pares; 

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

pares; 

IX. por 1 (um) representante da Fundação Getulio Vargas, indicado pelo Presidente da 

FGV, para mandato de 1 (um) ano, permitida a recondução. 

Parágrafo Único: Os representantes do corpo discente, técnico-administrativo e dos 

professores Extra-Carreira serão eleitos por seus pares, para mandato de 1 (um) ano, 

permitida a recondução. 

Art. 6º A Congregação será presidida pelo Diretor; na ausência deste, pelo Vice-Diretor e, na 

ausência de ambos, pelo substituto expressamente designado pelo Diretor da Escola. 
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§ 1º As reuniões da Congregação só terão validade com a presença do Diretor ou de seu 

substituto legal, salvo as exceções previstas neste Regimento. 

§ 2º Os membros da Congregação não serão remunerados pelas funções exercidas na 

mesma. 

Art. 7º A Congregação reunir-se-á: 

I. ordinariamente, uma vez por semestre letivo, por convocação do Presidente, feita com 

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas e com indicação da agenda; 

II. extraordinariamente, quando houver matéria urgente ou que, pelo menos, não possa 

aguardar a reunião ordinária, mediante convocação do Presidente, por iniciativa deste 

ou de 1/3 (um terço) dos membros, sempre com indicação do motivo da reunião e com 

antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. 

§ 1º As reuniões da Congregação realizar-se-ão, em primeira convocação, com a presença 

da maioria de seus membros, e, em segunda convocação, com qualquer número de membros. 

§ 2º Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, as decisões serão tomadas pela 

maioria dos votos dos presentes, cabendo ao Presidente o voto de desempate. 

§ 3º Perderá o mandato o membro da Congregação que faltar a 3 (três) reuniões consecutivas 

sem justificativa. 

§ 4º Caberá ao Presidente indicar 1 (um) responsável para secretariar a reunião. 

Art. 8º São atribuições da Congregação: 

I. manifestar-se sobre a criação, regulamentação, organização, modificação, suspensão 

ou extinção de cursos de graduação, pós-graduação e sequenciais, suas vagas, 

planos curriculares e questões sobre sua aplicabilidade, na forma da Lei; 

II. manifestar–se sobre o desempenho da Escola, bem como discutir diretrizes e normas 

sobre o assunto; 

III. decidir quanto à concessão de títulos honoríficos por proposta de, pelo menos, 2/3 

(dois terços) de seus membros; 

IV. apreciar o plano anual de trabalho elaborado pela Diretoria; e 

V. apreciar o relatório anual da Diretoria. 

Seção III 
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Do Conselho Técnico–Acadêmico 

Art. 14 O Conselho Técnico–Acadêmico é a primeira instância decisória interna em assuntos 

de ensino, pesquisa e extensão. 

Art. 15 O Conselho Técnico–Acadêmico poderá ser assessorado por Comitês para deliberar 

sobre assuntos específicos, tais como desenvolvimento curricular, observação de questões 

regulatórias, avaliação de desempenho, políticas de pesquisas e publicações. 

Art. 16 O Conselho Técnico–Acadêmico será constituído: 

I. pelo Diretor, seu Presidente; 

II. pelo Vice-Diretor; 

III. pelos Coordenadores de Pós-Graduação Acadêmica e de Pós-Graduação 

Profissional, respectivamente; 

IV. pelos Coordenadores de Graduação; 

V. pelo Coordenador Executivo do Conselho Técnico Acadêmico 

Art. 17 O Conselho Técnico–Acadêmico será presidido pelo Diretor; na ausência deste, pelo 

Vice-Diretor e, na ausência de ambos, por um dos Coordenadores indicado pelo Diretor. 

Art. 18 O Conselho Técnico–Acadêmico reunir–se–á: 

I. ordinariamente, 1 (uma) vez por semestre, por convocação do Presidente, com 

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas e indicação da agenda; 

II. extraordinariamente, quando houver matéria urgente ou que, pelo menos, não possa 

aguardar a reunião ordinária, mediante convocação do Presidente, por inciativa deste 

ou de 1/3 (um terço) dos membros, sempre com indicação do motivo da reunião e com 

antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. 

§ 1º As reuniões do Conselho Técnico-Acadêmico realizar-se-ão, em primeira convocação, 

com a presença da maioria de seus membros, e, em segunda convocação, com qualquer 

número de membros. 

§ 2º As decisões serão tomadas pela maioria dos votos dos presentes, cabendo ao Presidente 

o voto desempate. 

§ 3º Perderá o mandato o membro do Conselho Técnico-Acadêmico que faltar a 3 três) 

reuniões consecutivas sem justificativa. 
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§ 4º Caberá ao Presidente nomear o Coordenador Executivo do Conselho e indicar 1 (um) 

responsável para secretariar a reunião. 

Art. 19 São atribuições do Conselho Técnico–Acadêmico: 

I. articular e integrar as atividades da Escola; 

II. opinar sobre normas, regulamentos e questões administrativas necessárias ao 

funcionamento da Escola; 

III. deliberar sobre a constituição dos Comitês, referidos no artigo 15, por proposta do 

Diretor; 

IV. aprovar o calendário acadêmico anual e o horário de funcionamento dos cursos da 

FGV EPGE; 

V. fixar normas gerais e complementares às deste Regimento, em particular sobre 

processo seletivo de ingresso aos cursos de graduação e pós-graduação, currículos, 

planos de ensino, programas de pesquisa e extensão, matrículas, transferências, 

adaptações, aproveitamento de estudos, avaliação acadêmica e de curso, planos de 

estudos especiais, e outros que se incluam no âmbito de suas competências; 

VI. deliberar sobre a ocupação do espaço físico e, no caso de necessidade de reformas, 

propor sua execução, de acordo com os referenciais de qualidade estabelecidos para 

o ensino superior e proposta orçamentária submetida à Presidência da FGV; 

VII. deliberar sobre parcerias institucionais, de acordo com as diretrizes adotadas pela 

FGV; 

VIII. aprovar critérios para avaliação de desempenho do corpo docente; 

IX. examinar os pedidos de mudança de regime de trabalho dos professores a serem 

submetidos à FGV; 

X. opinar sobre planos estratégicos, planos de trabalho e proposta do orçamento anual; 

XI. formular diretrizes para os programas de ensino da Escola, em conformidade com a 

legislação vigente; e 

XII. exercer as demais atribuições que lhe forem outorgadas por lei e previstas neste 

Regimento. 

XIII. assessorar a Diretoria na formulação, análise e avaliação de seus programas e no 

relacionamento externo da Escola; 

XIV. promover, dentro do plano geral da FGV de captação de recursos, campanhas 

financeiras destinadas a levantar fundos especiais, acompanhando sua aplicação; 

XV. opinar sobre o plano anual de trabalho; 

XVI. sugerir programas relacionados com os interesses e atividades da Escola; e, 
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XVII. emitir parecer, quando solicitado, acerca de assuntos de interesse da Escola. 

Capítulo III 

Da Administração Básica 

Seção I 

Das Coordenadorias 

Art. 20 Coordenadoria é a unidade básica de estrutura da Escola. 

Parágrafo único. São Coordenadorias da FGV EPGE: 

I. Coordenadoria de Pós-Graduação Acadêmica, Coordenadoria de Pós-Graduação 

Profissional; e 

II. Coordenadoria de Graduação. 

Art. 23 Os Colegiados das Coordenadorias reunir–se–ão: 

a) ordinariamente, 1 (uma) vez por semestre, por convocação do respectivo 

Coordenador, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas e indicação da 

agenda; 

b) extraordinariamente, quando houver matéria urgente ou que, pelo menos, não possa 

aguardar a reunião ordinária, mediante convocação do Coordenador, por inciativa 

deste ou de 1/3 (um terço) dos membros, sempre com indicação do motivo da reunião 

e com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas. 

§1º As reuniões dos Colegiados das Coordenadorias realizar-se-ão, em primeira convocação, 

com a presença da maioria de seus membros, e, em segunda convocação, com qualquer 

número de membros. 

§ 2º As decisões serão tomadas pela maioria dos votos dos presentes, cabendo ao 

Coordenador, com tal atribuição, o voto de desempate. 

§ 3º Perderá o mandato o membro do Colegiado da Coordenadoria que faltar a 3 (três) 

reuniões consecutivas sem justificativa. 

§ 4º Caberá aos Coordenadores indicar 1 (um) responsável para secretariar a reunião. 
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Seção II 

Dos Colegiados de Pós-Graduação 

Art. 24 Os Colegiados de Pós-Graduação são constituídos por todos os pesquisadores e 

professores de carreira, com titulação de mestrado ou doutorado, que atuam nos programas 

de pós-graduação da Escola, pelos coordenadores das Coordenadorias, pelo representante 

da Escola junto ao Instituto de Desenvolvimento Educacional da mantenedora – FGV IDE e 

por até dois representantes do corpo discente dos cursos de pós-graduação stricto sensu. 

§ 1º Professores visitantes vinculados aos programas de formação acadêmica poderão 

integrar os Colegiados das Coordenadorias de Pós-Graduação, sem direito a voto nos 

respectivos Colegiados. 

§ 2º Os representantes do corpo discente e seus suplentes devem ser alunos de cursos de 

doutorado ou de mestrado, indicado por seus pares para mandato de 1 (um) ano, permitida a 

recondução. 

Art. 25 Caberá aos Colegiados de Pós-Graduação, 

I. a articulação das ações de pesquisa e ensino voltadas para a sistematização e para a 

produção do conhecimento científico e formação acadêmica; 

II. a apreciação dos currículos e programas dos cursos de pós-graduação stricto sensu; 

e 

III. a proposição de diretrizes para a realização, divulgação e publicação de estudos e 

pesquisas voltadas para a produção científica e formação acadêmica na Escola. 

Seção IV 

Do Colegiado da Coordenadoria de Graduação 

Art. 28 O Colegiado da Coordenadoria de Graduação é constituído por todos os professores 

que ministrem disciplinas do currículo do curso de graduação, pelos Coordenadores da 

Coordenadoria de Graduação e por 1 (um) representante do corpo discente. 

Parágrafo Único: Os representantes do corpo discente e seus suplentes devem ser alunos de 

cursos de graduação, indicado por seus pares para mandato de 1 (um) ano, permitida a 

recondução. 
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Art. 29 São atribuições do Colegiado da Coordenadoria de Graduação: 

I. fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas ementas e 

respectivos programas; 

II. elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das disciplinas e 

respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes curriculares emanadas do Poder 

Público; 

III. planejar, orientar e acompanhar o ensino das disciplinas que compõem o currículo do 

curso; 

IV. propor diretrizes para a elaboração de pesquisas associadas ao ensino de graduação; 

V. promover a avaliação do curso, em articulação com a Comissão Própria de Avaliação 

– CPA; 

VI. colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação; 

VII. definir o Núcleo Docente Estruturante do curso, de acordo com as disposições legais 

vigentes, submetendo-o à aprovação do Conselho Técnico-Acadêmico; 

VIII. propor ações que visem à integração dos cursos de graduação e de pós–graduação; 

e, 

IX. exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas pelos 

demais órgãos colegiados.” 

3.1.3. ÓRGÃOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS 

3.1.4. SECRETARIA DE REGISTROS ACADÊMICOS - SRA 

É o órgão responsável pela execução de todas as medidas de natureza acadêmica, 

administrativa e financeira pertencentes à vida escolar do aluno, assim como a manutenção 

dos registros escolares, na forma exigida em lei e nas normas em vigor na Escola. Destacam-

se dentre as atribuições desta Secretaria: 

 Efetuar matrículas; 

 Providenciar, encaminhar, publicar e emitir documentos relativos à vida acadêmica do 

aluno (identidade estudantil, boletos de pagamentos, declarações, histórico escolar, 

diplomas etc.); 

 Controle financeiro do pagamento das mensalidades escolares e das bolsas de estudo 

concedidas aos alunos; 

 Registro de dados no sistema de gerenciamento do controle acadêmico do curso; e 

 Prestar informações a toda a comunidade acadêmica. 
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Toda e qualquer solicitação do aluno de Graduação e Pós-graduação no que diz respeito às 

questões acadêmicas, administrativas e financeiras deve ser feita mediante requerimento 

eletrônico diretamente no “Aluno Online”, que o encaminhará aos setores competentes. 

A Escola manterá permanentemente organizado e em condições adequadas de conservação, 

fácil acesso e pronta consulta todo o Acervo Acadêmico sob sua guarda. O Acervo Acadêmico 

poderá ser consultado a qualquer tempo pela Comissão Própria de Avaliação (CPA). O Acervo 

Acadêmico também poderá ser averiguado a qualquer tempo pelos órgãos e agentes públicos 

atuantes para fins de regulação, avaliação e supervisão. 

A Escola já indicou ao Ministério da Educação o nome completo e número de Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF) do responsável pela guarda e conservação do Acervo Acadêmico, o 

qual foi designado "Depositário do Acervo Acadêmico" (DAA) da Instituição. O documento de 

indicação do Depositário do Acervo Acadêmico foi protocolado junto à Secretaria de 

Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação (SERES/MEC), 

estando devidamente firmado pelo representante legal da IES e pelo Depositário indicado, 

conforme demandado pela Portaria n° 1.224, de 18 de dezembro de 2013. 

3.1.4.1. BIBLIOTECA MARIO HENRIQUE SIMONSEN 

Criada em dezembro de 1945, como Biblioteca Central, passou a denominar-se Biblioteca 

Mario Henrique Simonsen (BMHS) em dezembro de 1997, em homenagem a Mario Henrique 

Simonsen, ex-Ministro da Fazenda e Vice-Presidente da Fundação Getulio Vargas, falecido 

no mesmo ano. A BMHS possui importante e tradicional acervo nas áreas de Administração, 

Ciência Política, Direito, Economia, Finanças, História do Brasil e Sociologia. 

Sua missão envolve gerenciar a informação e o conhecimento, para dar suporte aos trabalhos 

desenvolvidos pela Fundação Getulio Vargas nas áreas de ensino e pesquisa, estendendo 

sua atuação à comunidade acadêmica em geral. A Biblioteca está descrita no item 5.1.11 

3.1.4.2. NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO - NAP 

É o órgão que realiza as funções de interface entre a direção, coordenação, professores e 

alunos do curso de Graduação. O Núcleo é formado por profissionais do campo da Educação 

preparados para acompanhar o aluno desde o momento em que se candidata ao curso até o 

final do seu período de permanência na Escola. 

Algumas das suas atribuições são: 
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 Assessorar a coordenação e demais órgãos colegiados do curso; 

 Orientar e atender alunos, pais e professores nas questões diárias dos cursos; 

 Entrevistar individualmente os candidatos aprovados no processo seletivo, fornecendo 

informações sobre a estrutura do curso; 

 Oferecer suporte pedagógico às práticas escolares, atividades de estudo, 

acompanhamento e desenvolvimento dos alunos; 

 Elaborar planos de estudo para os alunos que apresentam dificuldades; 

 Acompanhar o rendimento acadêmico das turmas, produzindo relatórios para as 

coordenações do curso; 

 Coordenar e acompanhar as atividades complementares curriculares e 

extracurriculares do curso; 

 Elaborar horários, calendários anuais e de provas; 

 Atuar como mediador na solução de eventuais conflitos envolvendo alunos 

(individualmente ou em grupos), alunos e professores, alunos e coordenação, alunos 

e funcionários, professores e coordenação e funcionários e coordenação; e 

 Resolver questões disciplinares e encaminhá-las à coordenação para a aplicação das 

regras estabelecidas no Regulamento do curso. 

3.1.4.3. DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 

É compromisso da FGV, através da sua Diretoria de Comunicação e Marketing (DICOM), e, 

portanto, também da Escola, garantir o acesso à informação qualificada e diversificada acerca 

das atividades da Instituição. 

No que diz respeito à FGV, a DICOM tem também a função de consolidar a viabilização dos 

processos e resultados planejados no mapa estratégico da FGV. Para isto, deve zelar pela 

solidez da marca FGV através do alinhamento entre as ações das áreas de comunicação e 

marketing das unidades. Cabe ainda à DICOM coordenar as atividades de propaganda, 

publicidade (assessoria de imprensa), eventos, brindes, peças de comunicação, central de 

atendimento, inteligência de mercado, marketing digital na internet e redes sociais. 

Com escritórios no Rio de Janeiro e em São Paulo, a DICOM é formada por uma gerência e 

cinco coordenações: 

 Gerência de Inteligência: executa o gerenciamento global das campanhas, tanto online 

quanto off-line, avaliando o retorno sobre o investimento e demais métricas; e está 

encarregada das pesquisas de mercado e do sistema de business intelligence; 
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 Coordenação de Comunicação e Marketing: presente no Rio de Janeiro e em São 

Paulo, abrange as atividades de publicidade e propaganda, assessoria de imprensa, 

produção de eventos e atendimento telefônico; 

 Coordenação de Marketing Digital: desenha a estratégia e acompanha as campanhas 

e o posicionamento da marca FGV no ambiente online, além de prestar assistência às 

Escolas e unidades da FGV em seu posicionamento online, tanto no que se refere às 

estratégias de “search engine optimization”, quanto à pertinência do conteúdo. Cumpre 

as atividades diárias de administração e criação de conteúdo dos perfis oficiais da FGV 

e monitora as ações das Escolas, unidades e conveniadas no ambiente das redes 

sociais, desenvolvendo ações que visam o engajamento do público com a marca; 

 Coordenação de Mídias Sociais: subordinada à Coordenação de Marketing Digital, 

cumpre as atividades diárias de administração e criação de conteúdo dos perfis oficiais 

da FGV; monitora as ações das Escolas, unidades e conveniadas no ambiente das 

redes sociais, além da percepção da marca por esse público; 

 Coordenação Internacional de Projetos Online: criada em 2013, e também 

subordinada à Coordenação de Marketing Digital, é responsável pela estratégia de 

internacionalização da FGV. Coordena os perfis internacionais institucionais, 

monitorando o posicionamento online da FGV e das concorrentes e atuando no 

relacionamento com influenciadores internacionais; e 

 Coordenação de Planejamento: responsável pelo planejamento estratégico, pelo 

registro dos processos da DICOM e pela criação das políticas, acompanha as 

atividades de todos os segmentos da DICOM e desenvolve as políticas que regem as 

tarefas de comunicação e marketing, tanto internas quanto as que tratam de processos 

comuns às Escolas, demais unidades da FGV e rede conveniada. 

A Escola Brasileira de Economia e Finanças utiliza-se de inúmeros canais de comunicação, 

através de mídias digitais (público interno); reuniões periódicas com representantes do corpo 

docente, discente e técnico-administrativo (público interno); meios de comunicação de massa 

– jornais, revistas, televisão, rádio e sites (público interno e externo) e outros. 

3.1.4.4. NÚCLEO DE ESTÁGIO E DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS 

O Núcleo de Estágio e Desenvolvimento de Carreiras - NEDC funciona como um canal de 

interação entre o mercado de trabalho e os alunos e ex-alunos da Escola, provendo 

ferramentas que os auxiliam no processo de inserção no mercado de trabalho e 

disponibilizando convênios de estágio com organizações públicas e privadas. 
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Atua prioritariamente com o gerenciamento e divulgação de oportunidades profissionais 

(estágios, programas de trainees e vagas efetivas), orientação individual ao planejamento de 

carreira, organização e divulgação de palestras institucionais para os alunos e egressos, 

realização de processos seletivos nas dependências da Escola e interação por meio de redes 

sociais. Realiza, também, o acompanhamento da trajetória profissional dos ex-alunos, 

promovendo um networking entre eles, a Escola e os atuais alunos, através de ações como o 

“Carreira em Foco”. O evento, realizado semestralmente, tem o formato de um bate-papo 

informal, no qual ex-alunos compartilham suas experiências dentro da Escola e na vida 

profissional com os atuais alunos da Graduação. 

O NEDC atua ativamente na organização de palestras e workshops, junto às entidades 

estudantis, supervisionando e acompanhando o Time FGV+, Centros Acadêmicos, o LAB 

FGV (Laboratório de Políticas Públicas), FGValley (Núcleo de Empreendedorismo), FGV Jr. e 

Atlética FGV Rio no atendimento aos alunos e ex-alunos, acompanhamento dos alunos e seus 

respectivos estágios e organizando visitas a empresas. 

Com a participação do Núcleo de Estágio e Desenvolvimento de Carreiras, a Escola mantém 

contato permanente com aqueles que se formaram em seus cursos. A intenção é a de que 

todos os ex-alunos da IES participem dessa interação, construindo um espaço de 

desenvolvimento profissional e atualização científica, que poderá ser ampliado em encontros, 

cursos de extensão, reciclagens e palestras. 

3.1.4.5. NÚCLEO DE COMPUTAÇÃO 

O Núcleo de Computação tem como principal objetivo apoiar as atividades acadêmicas de 

ensino, pesquisa e extensão, oferecendo e auxiliando os usuários da Escola na utilização dos 

recursos computacionais existentes. 

Para cumprir seu objetivo, a equipe do Núcleo vai muito além das definições corriqueiras do 

suporte de informática. Com a crescente importância da informática nas atividades de ensino 

e pesquisa, o esforço do Núcleo de Computação é o de permear todas as atividades da 

Escola. 

Os trabalhos do Núcleo estendem-se a inúmeras atividades: "helpdesk", compras e 

manutenção dos equipamentos e softwares, desenvolvimento e implantação de sistemas, 

administração dos servidores da Escola, treinamentos etc. No entanto, é no apoio aos projetos 

de pesquisa e administração dos sistemas de informação que o maior esforço é concentrado. 
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A participação do Núcleo em pesquisas desenvolvidas por professores e alunos tem se 

mostrado cada vez mais necessária e benéfica. Em qualquer projeto de pesquisa ocorrem 

tarefas como otimização de rotinas, estruturação de dados e escolha da ferramenta adequada 

para tratar um determinado problema. O Núcleo de Computação tem, cada vez mais, 

intensificando o acompanhamento das atividades acadêmicas, principalmente nas 

relacionadas à elaboração de teses e dissertações. 

O objetivo básico é alavancar o potencial acadêmico dos cursos, com uma abordagem 

proativa. Os funcionários do Núcleo estão imbuídos da convicção de que eles são os principais 

mineradores dos recursos de informática, e que os acadêmicos são os usuários que nem 

sempre têm o tempo ou a habilidade de encontrar a melhor ferramenta para resolver o seu 

problema específico. 

3.1.4.6. OUVIDORIA 

A Ouvidoria tem suas funções realizadas por órgão específico, vinculado à Presidência da 

FGV. Atua com autonomia e absoluta imparcialidade, vinculada diretamente à direção da 

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

administrativa, resguardando o sigilo das informações. A Ouvidoria da FGV atende ao corpo 

funcional, ao corpo técnico, aos tutores, ao corpo discente, ao corpo docente e outros 

membros da Comunidade FGV. A Ouvidoria está descrita no item 5.4 

3.1.4.7. CONTROLADORIA 

À Controladoria compete apoiar a Direção na proposta orçamentária, zelando pelo controle 

da sua execução. A Controladoria Acadêmica e de Regulação é responsável pela integração 

de atividades financeiras, de planejamento e de regulação. 

Dentre as principais atividades e ações da área, é possível destacar: 

 Elaboração do Relatório Data Capes; 

 Prospecção e projeção dos dados e indicadores acadêmicos para o quadriênio 2017-

2020; 

 Controle das bolsas de estudos das agências de fomento; 

 Acompanhamento dos Editais e do planejamento acadêmico das bolsas Sanduíche; 

 Controle das bolsas do programa PNPD (pós-doutoramento) da Capes; e 
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 Acompanhamento dos editais externos para captação de verbas objetivando fomento 

das atividades acadêmicas e de pesquisa. 

No âmbito da controladoria financeira, as atividades são: 

 Controle da Execução Orçamentária; 

 Controle dos Projetos de Desenvolvimento ativos; 

 Elaboração do Orçamento Anual; 

 Elaboração do Plano de Negócios 2017-2019; e 

 Elaboração dos indicadores de desempenho de gestão. 

3.1.4.8. REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

A Direção de Regulação e Avaliação Institucional é órgão de apoio da Escola e tem por 

finalidade cumprir e fazer cumprir a legislação do ensino superior, interagindo com órgãos 

reguladores e atendendo às demandas e solicitação pertinentes. 

Os demais serviços de manutenção, de limpeza, de portaria, de vigilância e segurança, de 

protocolo e expedição realizam-se sob a responsabilidade da FGV. 

3.1.5. AUTONOMIA DA ESCOLA BRASILEIRA DE ECONOMIA E FINANÇAS EM RELAÇÃO À 

MANTENEDORA 

Respeitados os limites estabelecidos no Estatuto da FGV e no Regimento da Escola, compete 

precipuamente à Mantenedora promover os meios adequados de funcionamento das 

atividades da Escola, colocando-lhe à disposição os bens móveis e imóveis de seu patrimônio, 

ou de terceiros a ela cedidos e assegurando-lhe suficientes recursos financeiros de custeio 

para cumprir seu plano estratégico. 

A Escola Brasileira de Economia e Finanças possui plena autonomia acadêmica, que se 

reflete na liberdade de planejar, implementar e avaliar seus programas de ensino, pesquisa e 

extensão. 

A autonomia acadêmica também se manifesta na sua organização administrativa e processos 

decisórios, atribuindo aos órgãos colegiados amplos poderes para discutir e influenciar as 

questões táticas e estratégicas da vida acadêmica. 
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3.1.6. RELAÇÕES E PARCERIAS COM A COMUNIDADE, INSTITUIÇÕES E EMPRESAS 

A Escola mantém convênios e parceiras com diversas instituições, com o objetivo de 

promover o intercâmbio de experiência nas áreas científica, técnica e cultural, bem como nas 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e de formação de pessoal. Os convênios e parcerias 

mantidas pela Escola estão listados no Anexo B e descritas no item 4.1.6.1. 

O Anexo C apresenta as Instituições internacionais conveniadas e parceiras da Escola 

Brasileira de Economia e Finanças. 

3.2. Organização e gestão de Pessoal 

3.2.1. CORPO DOCENTE 

O corpo docente da Escola possui formação acadêmica de primeira linha, com mestrado e 

doutorado em sua totalidade e titulação obtida em renomadas instituições nacionais e 

internacionais. Adicionalmente, apresenta comprovada experiência profissional, o que lhe 

garante uma atualização constante em suas atividades diárias, dentro e fora da sala de aula. 

Além da sala de aula, os professores desempenham trabalhos técnicos, como palestras, 

consultorias e assessorias, além da produção científica e da orientação de alunos da 

graduação (para atividades de estágio ou monografias) e da pós-graduação. 

3.2.1.1. COMPOSIÇÃO 

Atualmente, são 57 professores com atuação na Escola, sendo: 

Professores Número Absoluto Percentual (%) 

Doutores 57 100 

Total 57 100 

 

3.2.1.2. PLANO DE CARREIRA 

O Plano de Carreiras da Escola atende ao corpo docente e ao corpo técnico administrativo, 

conforme descrito na sequência. 

A Carreira de Magistério encontra-se estruturada pelos seguintes cargos: 
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Classe Requisitos 

Assistente  

É requerida experiência em atividades acadêmicas correlatas. A titulação 

mínima exigida é de mestrado. 

 

Associado (Adjunto) A experiência mínima requerida para acesso ao cargo é de três anos. 

Para o efetivo desempenho do trabalho são necessários, no mínimo, 

quatro anos de experiência. A titulação mínima requerida é o doutorado. 

 

Titular Para o pleno desempenho do trabalho é preciso ter uma experiência 

mínima de oito anos na função. A instrução mínima requerida é o 

doutorado. É necessário que tenha desenvolvido e/ou implementado 

projeto de impacto na instituição. O funcionário deverá ter publicado 

trabalhos em periódicos de excelência acadêmica em seu campo 

profissional. 

 

A Carreira de Magistério encontra-se estruturada pelos cargos de Professor Assistente, 

Professor Adjunto e Professor Titular. A Escola Brasileira de Economia e finanças optou por 

usar no seu regimento interno e no PDI atual o termo Professor Associado ao invés de 

Professor Adjunto. Entretanto, os dois termos se equivalem na carreira docente. 

Além dos professores de carreira, a Escola poderá contar com as seguintes categorias 

docentes: 

 Professores Extra-carreira, recrutados dentre especialistas de comprovada 

experiência em suas áreas de atuação; 

 Professores Conferencistas, recrutados dentre docentes ou especialistas de 

comprovada experiência profissional para participar de atividades de ensino 

específicas; e 
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 Professores Visitantes, recrutados dentre acadêmicos de comprovada experiência em 

suas áreas de especialização, pertencentes aos quadros de instituição acadêmica 

nacional ou estrangeira, por prazo definido. 

Os salários dos cargos da Carreira de Magistério foram fixados tomando-se como base um 

regime de tempo integral, correspondente a uma jornada de 40 horas semanais 

(contemplando-se, e respeitando-se, por exigências legais, alguns regimes especiais). 

O ingresso na Carreira de Magistério, no regime de trabalho de horista, ocorre através de 

processo seletivo. 

Os professores são contratados pela mantenedora segundo o regime das leis trabalhistas, 

observados os critérios e normas estabelecidas no Regimento Interno da Escola e no Plano 

de Cargos e Salários da FGV. 

Processos que regem o acesso e a promoção de Professores de Carreira 

Estrutura de Carreira Docente 

Capítulo I 

Princípios Gerais 

Art. 1º Este documento descreve a estrutura interna e os respectivos processos que regem o 

acesso e a promoção de Professores de Carreira da FGV EPGE Escola Brasileira de 

Economia e Finanças. 

Art. 2º A estrutura da carreira na FGV EPGE reflete as práticas de departamentos 

internacionais e visa fortalecer a capacidade da Escola de atrair profissionais de alto nível e 

promover ambiente acadêmico estimulante e com livre troca de ideias. 

Parágrafo Único. O acesso e a promoção na carreira de Professor da FGV EPGE são 

pautados pela excelência acadêmica. 

Art. 3º A carreira docente é estruturada nas seguintes três categorias: Assistente, Associado 

e Titular. 

Art. 4º A categoria de Professor Assistente é reservada ao profissional em Período Probatório 

e que deve demonstrar aptidão à investigação acadêmica autônoma de qualidade. 
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Parágrafo Único. A avaliação do Professor Assistente ao término de seu Período Probatório 

e sua eventual promoção devem se dar por processo próprio descrito neste documento. 

Art. 5º A categoria de Professor Associado é reservada ao profissional que tenha demonstrado 

aptidão à investigação acadêmica autônoma de qualidade. 

Parágrafo Único. A promoção de Professor Associado à categoria de Titular depende da 

avaliação de seus pares da categoria Titular, conforme descrito neste documento. 

Art. 6º O Professor Titular é aquele que se destacou em sua carreira acadêmica e detém o 

mais alto grau de reconhecimento intelectual na instituição. 

Art. 7º Professores Associados e Titulares são membros plenos do Quadro de Carreira da 

Escola e gozam de prerrogativas especiais de segurança e previsibilidade que permitam o 

desenvolvimento de atividades acadêmicas de longo prazo. 

Capítulo II 

Do Acesso ao Quadro de Carreira 

Art. 8º. O acesso à carreira docente pode se dar através de Processos Regulares ou 

Extraordinários de Contratação. 

Art. 9º. Os processos de contratação para o Quadro de Carreira iniciam-se pela manifestação 

da existência de vaga, por da iniciativa da Direção da Escola e com aprovação da 

Mantenedora. 

Art. 10. O Processo Regular de Contratação é o principal canal de acesso ao Quadro de 

Carreira. 

Parágrafo Único. Seguindo práticas internacionalmente adotadas, o Processo Regular de 

Contratação tem peridiocidade anual, com previsão de início em meados do segundo 

semestre de cada ano e de término no início do primeiro semestre do ano seguinte. 

Art. 11. Em caso de urgência justificada, a Direção da Escola poderá propor a instalação de 

um Processo Extraordinário de Contratação, o qual deve ser aprovado pela maioria 

qualificada de 2/3 (dois terços) dos Professores Associados e Titulares. 

Parágrafo Único. Os Processos Extraordinários de Contratação devem ser evitados quando 

possível, vez que tendem a contar com menor número de potenciais candidatos. 
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Art. 12. Todo Processo de Contratação deve ser anunciado em mídias internacionais 

apropriadas, visando atrair o maior número possível de candidatos qualificados. 

Art. 13. É usual o estabelecimento de comitê científico, composto majoritariamente por 

Professores de Carreira, para acompanhar e gerenciar as várias etapas do processo de 

procura de novos quadros. 

Art. 14. Análises de currículo e artigos, entrevistas e apresentação de seminário acadêmico 

são os elementos típicos a serem utilizados para se avaliar a qualificação de um candidato. 

Art. 15. A contratação de Professor Assistente deve ser aprovada por maioria simples dos 

Professores Associados e Titulares. 

Parágrafo Único. Detalhes relativos ao período probatório de um Professor Assistente devem 

ser registratos no ato de sua contratação, conforme protocolo definido neste documento. 

Art. 16. A contratação de Professor Associado ou Titular deve ser aprovada por maioria de 

2/3 (dois terços) de seus pares nas categorias Associado e Titular. 

Parágrafo Único. O candiato selecionado à vaga de Professor Associado ou Titular deve 

satisfazer os critérios objetivos utilizados nos mais recentes processos de promoção de 

pofessores na respectiva categoria. 

Capítulo III 

Do Período Probatório e Promoção a Professor Associado 

Art. 17. O Professor Assistente tem estabelecido no ato de sua contratação um Período 

Probatório com duração regular de 6 (seis) anos. 

§ 1º Quando da contratação de candidatos com mais de dois anos de carreira, poderá se 

aprovar, por maioria simples dos Professores Associados e Titulares, a redução na duração 

regular do Período Probatório. 

§ 2º O Período Probatório pode ser estendido em até um ano por motivo de licença prevista 

em lei ou, em casos excepcionais, devidamente analisados e aprovados por maioria simples 

dos Professores Associados e Titulares. 

§ 3º O Período Probatório não pode ser renovado ou oferecido novamente a candidato que já 

tenha dele gozado na Escola. 
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Art. 18. A Escola, através de seus Professores Associados e Titulares, deve necessariamente 

analisar a promoção de um candidato quando por este solicitado ou ao término de seu período 

probatório. 

Art. 19. O Professor Assistente poderá solicitar a abertura de um processo de promoção a 

Professor Associado após cumprir meta objetiva mínima de publicações. 

§ 1º A atual meta objetiva mínima pressupõe a publicação de artigos que totalizem 160 (cento 

e sessenta) pontos, sem desconto por co-autoria, obtidos em periódicos dos Grupos de 1 (um) 

a 4 (quatro), conforme definido na Lista de Periódicos Acadêmicos da FGV EPGE, com teto 

de 60 (sessenta) pontos obtidos com publicações em periódicos do Grupo 4 (quatro). 

§ 2º A Lista de Periódicos Acadêmicos deve sofrer atualizações periódicas, conforme definido 

pela Congregação da Escola e aprovado pela Mantenedora. 

§ 3º Revisões na Lista de Periódicos Acadêmicos só retroagem, para efeito do cumprimento 

de meta objetiva mínima, caso beneficiem o profissional avaliado. 

Art. 20. Para sustentar um pedido de promoção, o Professor Assistente deverá apresentar: 

I. memorial contendo sua produção científica, cursos ministrados, teses e dissertações 

orientadas, participação em bancas, atividade editorial, prêmios e honrarias recebidas, 

bolsas de pesquisa e projetos financiados, participação em congressos e seminários 

acadêmicos assim como outras contribuições que julgar relevantes; e 

II. lista com pelo menos 10 (dez) pesquisadores da área com reconhecida competência 

para julgar sua produção e disponíveis para serem eventualmente contatados pelos 

Professores Associados e Titulares que julgarão o pleito. 

Art. 21. Uma das seguintes três opções devem ser adotadas ao final do Período Probatório 

de um Professor Assistente: 

I. promoção à categoria de Professor Associado, com término do período probatório e 

acesso ao Quadro Permanente; 

II. extensão do período probatório para fins de avaliação complementar em até um ano; 

e 

III. desligamento do professor da Escola. 

Art. 22. A promoção de um professor à categoria Associado dá-se por: 
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I. cumprimento das metas objetivas mínimas vigentes; 

II. aprovação por maioria de 2/3 (dois terços) dos professores pertencentes às categorias 

Associado e Titular; e 

III. aprovação da Mantenedora. 

Art. 23. A extensão do período probatório para fins de avaliação complementar deverá ser 

aprovada por maioria simples dos Professores Associados e Titulares e só poderá ser adotada 

caso o professor avaliado comprove ter volume de produção científica em estágio final de 

revisão, de modo que a eventual aceitação de trabalhos para publicação venha impactar sua 

avaliação final. 

Art. 24. Visando facilitar sua recolocação profissional, o desligamento de um Professor 

Assistente pode durar até 12 meses, à discrição da Direção da Escola e da Mantenedora. 

Capítulo IV 

Da Promoção a Professor Titular 

Art. 25. Professores Associados podem se candidatar a Professor Titular em qualquer época 

de suas carreiras. 

Art. 26. O cargo de Professor Titular é reservado àqueles com ilustre carreira acadêmica, 

marcada por reconhecida e continuada contribuição em nível internacional. 

Art. 27. Para sustentar um pedido de promoção, o Professor Associado deverá apresentar: 

I. memorial contendo sua produção científica, cursos ministrados, teses e dissertações 

orientadas, participação em bancas, atividade editorial e de parecerista, prêmios e 

honrarias recebidas, bolsas de pesquisa e projetos financiados, participação em 

congressos e seminários acadêmicos assim como outras contribuições que julgar 

relevantes; 

II. lista com pelo menos 10 (dez) pesquisadores da área com reconhecida competência 

para julgar sua produção e disponíveis para serem eventualmente contatados pelos 

Professores Titulares que julgarão o pleito. 

Art. 28. A promoção de um professor à categoria Titular dá-se por: 

I. aprovação por maioria de 2/3 (dois terços) dos Professores Titulares; e 

II. aprovação da Mantenedora. 
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3.2.1.3. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 

O Plano de Cargos e Salários - PCS -, em vigor desde 1992, foi criado com o objetivo de 

valorizar o trabalho dos que assinam contrato com a Fundação Getúlio Vargas, dotando-a, ao 

mesmo tempo, de um indispensável instrumento de gestão de pessoal, permitindo-lhe atrair, 

desenvolver, remunerar e manter pessoas altamente qualificadas em seu Quadro Funcional. 

O PCS foi estruturado através de estudos realizados por uma Comissão de Funcionários, por 

iniciativa da Direção da FGV, acompanhados por outra Comissão de Representantes dos 

funcionários, devidamente eleitos, também integrada pelo Presidente da Associação dos 

Funcionários da Fundação Getúlio Vargas – ASFGV. 

Estes estudos, ao final, previram, também, normas para a revisão periódica do Plano, a se 

efetivar sempre que necessário ou desejável, criada, para tanto, uma específica Comissão de 

Políticas de Administração de Cargos e Salários. 

O Quadro Funcional Permanente da FGV foi estruturado em seis grupos e as Carreiras de 

Ensino, Pesquisa e Análises Econômicas, na qual se encontra a Carreira de Magistério, 

encontra-se enquadrada no primeiro grupo. 

O PCS prevê três formas de movimentação do funcionário dentre o quadro da FGV: 

Promoção – Caracteriza-se pela alteração do salário do funcionário, dentro da mesma classe 

salarial do cargo que ocupa. 

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

complexidade, usualmente na mesma carreira. A descrição de cada classe na Carreira ficou 

estabelecida conforme a seguir: 

Transferência – Caracteriza-se pela mudança do funcionário de um cargo para outro de 

mesmo nível salarial em classe distinta, seja isolada ou pertencente à carreira. 

Os salários dos docentes foram fixados tomando-se como base um regime de tempo integral, 

correspondente a uma jornada de 40 horas semanais (contemplando-se, e respeitando-se, 

por exigências legais, alguns regimes especiais). 

O texto a seguir refere-se ao Plano de Cargos e Salários, na íntegra, aprovado pela 

Mantenedora: 
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PLANO DE CARGOS E SALARIOS 

Apresentação 

A elaboração do Plano de Cargos e Salários da FGV teve como principais objetivos corrigir 

distorções internas, relativas à estrutura de salários; explicitar regras para que as ações 

relativas à gestão de pessoal sejam uniformes em todos os órgãos da FGV; bem como 

propiciar o desenvolvimento, promoção e acesso de seus funcionários, dando-lhes 

perspectiva de crescimento salarial e funcional. 

A partir das necessidades identificadas junto às chefias e representantes dos funcionários 

entrevistados em cada órgão, procedeu-se ao levantamento de atribuições, através de 

questionários preenchidos por cada funcionário. A análise e a estruturação de carreiras e de 

classes basearam-se nessas entrevistas, nos questionários e nas descrições elaboradas por 

ocasião do Plano de 1988. As descrições e especificações foram revistas pelas chefias de 

cada órgão, para análise crítica, incorporando-se, na maioria das vezes, as observações 

feitas. 

A avaliação dos cargos, visando hierarquizá-los internamente, foi realizada por uma Comissão 

formada pelos representantes de cada órgão. Com base na descrição e ponderação de 

fatores, cada membro atribuiu pontos a um grupo de cargos e, depois de sucessivos ajustes, 

chegou-se à hierarquização dos mesmos. 

A pesquisa salarial teve como amostra 37 empresas, aleatoriamente selecionadas de um 

universo de 87 empresas indicadas pelos Titulares de cada órgão e representantes dos 

funcionários. Todas as empresas foram classificadas, segundo a natureza de sua atividade 

preponderante, de modo a garantir uma amostra mínima representativa para cada atividade 

da FGV. Em cada uma procurou-se pesquisar os 52 cargos-chave selecionados, 

representantes dos diversos segmentos da FGV e diferentes níveis de complexidade. Das 37 

empresas pesquisadas, foram tabuladas 26, seja porque a empresa não aceitou participar, 

não devolveu oportunamente o caderno de pesquisa ou os dados fornecidos estavam 

incompletos. Como todos os cargos-chave foram pesquisados, se obtiveram informações 

suficientes, tornando a amostra da pesquisa salarial representativa. 

A estrutura salarial foi elaborada a partir da hierarquização interna dos cargos resultante da 

avaliação dos mesmos. Foram considerados, também, os salários atualmente praticados na 

FGV, face aos salários de mercado. Na estrutura apresentada, buscou-se dar perspectiva de 
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crescimento ao funcionário, efetuando-se ajuste da curva da FGV. Foram necessários, em 

alguns casos, ajustes na estrutura salarial e hierarquia dos cargos, em atenção aos salários 

praticados no mercado. 

As diretrizes e normas visam nortear a ação das chefias, propiciando-lhes instrumentos de 

gestão de pessoal. 

Volume I 

Diretrizes e Normas de Administração de Cargos e Salários 

1. Norma de Admissão e Classificação Inicial 

1.1 Conceituação 

Admissão: é o ato que dá início à relação de emprego, efetivada através do contrato de 

trabalho. 

Classificação Inicial: é a indicação da posição do funcionário dentro da estrutura salarial, 

identificada pelo cargo e pelo nível e faixa, quando do ato de admissão. 

1.2 Critérios de Admissão 

1.2.1 As admissões deverão se realizadas por processo seletivo, observados os requisitos 

mínimos de provimento. 

1.2.2 Deverá ser dada preferência ao recrutamento interno, segundo as Normas de Acesso. 

1.2.3 Nos casos de classes de nível superior onde a admissão é feita nos cargos Júnior, 

Pleno ou Sênior e para classes de magistério, nos cargos de Assistente, Adjunto e 

Titular, a admissão ocorrerá na categoria inicial. 

1.2.4 Excepcionalmente, poder-se-á admitir funcionário em outro cargo, sempre que houver 

vagas, não houver possibilidade de preenchimento a curto prazo, por funcionário da 

FGV, ou houver necessidade de uma qualificação profissional especifica, a critério do 

Titular do Órgão. 

1.2.5 A admissão nas carreiras de ensino e pesquisa poderá ocorrer segundo o regime de 

tempo integral ou tempo parcial. Em se tratando de outras carreiras o mesmo 

procedimento poderá ser adotado excepcionalmente. 
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1.3 Critério de Classificação 

1.3.1 A classificação do funcionário será efetuada no cargo para o qual foi selecionado e no 

salário inicial do nível correspondente ao referido cargo. 

1.3.2 Excepcionalmente, poder-se-á classificar o funcionário em faixa diferente da inicial do 

nível, de modo a compatibilizar a qualificação do candidato ao mercado salarial. 

1.4 Procedimento 

1.4.1 O órgão que necessitar de pessoal, solicitará à DREH início do processo seletivo; 

através do preenchimento do formulário de REQUISIÇÃO DE PESSOAL. 

1.4.2 A Administração de Cargos e Salários na DREH deverá examinar a REQUISIÇÃO DE 

PESSOAL, a partir da existência da vaga ou da criação de nova vaga. 

1.4.3 Em se tratando de existência de vagas, decorrente de substituição de funcionário, 

caberá à DREH aprová-la, indicando a denominação do cargo e o salário de 

contratação, que deverá corresponder a primeira faixa do nível. 

1.4.4 Em se tratando de criação de nova vaga à REQUISIÇÃO DE PESSOAL deverá, 

necessariamente, ser anexado o QUESTIONÁRIO PARA ANÁLISE DE 

ATRIBUIÇÕES. O pedido será examinado, também, pela unidade de Orçamento para 

informar sobre a existência ou não de recursos. 

1.4.5 Baseada nas informações da DREH e Orçamento, a Diretoria Administrativa decidirá 

sobre a aprovação da criação da nova vaga. 

1.4.6 As propostas de contratação de profissionais em cargo ou nível diferente da inicial 

deverão ser examinadas pela Comissão Permanente de Políticas de Administração de 

Cargos e Salários que estabelecerá critérios para indicar o cargo, o nível e faixa 

salariais a serem aplicados, de acordo com as qualificações do candidato, o mercado 

e os salários praticados na FGV. 

1.4.7 A Comissão, a ser designada pela Direção Superior da FGV, será constituída de três 

membros permanente representantes da DIA, DIF e DREH, e três membros 

nomeados, sendo um, Titular do órgão que propõe a contratação e dois Diretores 

convidados. 
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1.5 Competência 

1.5.1 A Chefia da DREH autorizará a admissão de candidato selecionado, desde que se 

trate de classificação na primeira referência da faixa salarial e preenchimento de vaga. 

1.5.2 Os demais casos deverão ser autorizados pelo Diretor Administrativo, ouvida a 

Comissão. 

2. Norma de Avaliação e Análise de Desempenho 

2.1 Conceituação 

Avaliação de Desempenho: processo que visa retratar o desempenho do funcionário com 

base no seu trabalho em determinado período. 

Análise de Desempenho: processo que visa identificar fatores que facilitam ou dificultam o 

bom desempenho do funcionário. 

Análise de Potencial: processo que visa avaliar o desenvolvimento da capacidade do 

funcionário a fim de identificar a possibilidade do exercício futuro de tarefas de maior 

complexidade e responsabilidade. 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Prover a FGV de um instrumento que possibilite a avaliação e análise periódica do 

desempenho do funcionário. 

2.2.2 Propiciar o gerenciamento de pessoas através da análise do trabalho realizado e da 

fixação de metas entre funcionário e chefa imediata, visando melhorar o desempenho. 

2.2.3 Identificar dificuldades encontradas na execução do trabalho e buscar soluções para 

superá-las. 

2.2.4 Propiciar a melhoria salarial do funcionário seja através de promoção ou acesso. 

2.3 Época de Realização 

2.3.1 O registro de dados relativos à avaliação e análise de desempenho deverá ser 

realizado anualmente, no mês de outubro. 
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2.3.2 Os funcionários recém-admitidos serão avaliados antes de completar os três meses 

destinados ao período de experiência. 

2.3.3 Aqueles admitidos, no período de outubro e abril, serão novamente avaliados na época 

de realização da avaliação. 

2.3.4 Os admitidos nos demais meses, serão somente avaliados no ano seguinte ao da 

admissão, respeitando-se o mês de outubro. 

2.3.5 Nos casos de transferência, a avaliação deverá ser realizada no mês de outubro pela 

nova chefia. No caso dos funcionários transferidos no período de abril a outubro, será 

ouvida a chefia anterior. 

2.4 Procedimento 

2.4.1 No mês de setembro a DREH distribuirá, a cada órgão, o Formulário de Avaliação e 

Análise de Desempenho e, um mês antes do término do contrato de experiência, nos 

casos de recém-admitidos. 

2.4.2 O Titular de cada órgão distribuirá o Formulário a cada chefia que, por sua vez, deverá 

entregá-lo a cada funcionário sob seu comando. 

2.4.3 O funcionário efetuará sua auto avaliação, preenchendo o item A do formulário, no 

prazo de cinco dias, e passando-o para a chefia imediata. 

2.4.4 A chefia imediata terá cinco dias para efetuar a avaliação dos seus subordinados, 

através do preenchimento do item B do formulário, e até dez dias para marcar 

entrevista com o funcionário. 

2.4.5 Competirá à chefia imediata, comparar a avaliação preenchida pelo funcionário, com 

aquela por ela realizada, discutindo, se necessário, com a chefia imediatamente 

superior as avaliações e as análises, no sentido de se certificarem de a mesma estar 

(ou não) correta, e elaborarem as justificativas a serem colocadas no ato da entrevista. 

2.4.6 A chefia imediata marcará entrevista com cada funcionário, individualmente, para 

examinarem em conjunto os resultados alcançados. Nos casos de discrepância, 

ambos deverão buscar o consenso com relação a pontuação e estabelecer medidas 

para melhorar o desempenho. 
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2.4.7 Caso o consenso não seja alcançado, a pontuação do(s) item(ns) deverá permanecer 

em branco. Na avaliação global prevalecerá o valor dado pela chefia. 

2.4.8 Mesmo não havendo concordância quanto ao resultado, o funcionário deverá assinar 

o Formulário de Avaliação e Análise de Desempenho. 

2.4.9 Após o exame em conjunto da avaliação entre chefia imediata e cada funcionário, os 

formulários deverão ser encaminhados à chefia imediatamente superior, que tomará 

ciência. 

2.4.10 As chefias em conjunto identificarão ações de treinamento, melhoria de equipamento 

e instalações, melhoria nos fluxos de trabalho, entre outras medidas a serem 

implementadas, visando melhorar o desempenho de sua equipe. 

2.4.11 O Titular do órgão encaminhará à DREH os Formulários preenchidos e à DIA um plano 

de ação. 

2.4.12 A DREH tabulará os dados e identificará os candidatos à promoção, acesso, 

transferência e desligamento. 

2.4.13 A DIA examinará os planos de ação, consolidando-os num Plano de Desenvolvimento 

Organizacional, a ser implementado a partir das prioridades fixadas. 

2.4.14 Os recursos, para implementação do Plano de Desenvolvimento Organizacional, 

serão provenientes do Fundo de Modernização Institucional (FMI) de cada órgão e 

previstos no orçamento da mesma. 

2.5 Resultado da Avaliação e da Análise 

2.5.1 No caso de o funcionário ter sido classificado como ótimo e muito bom, poderá ou não 

receber a promoção, em função dos recursos disponíveis para cada unidade e a 

critério da chefia imediata; 

estará apto para se candidatar a acesso ou, ainda, poderá ser transferido, como forma de 

preparação para o acesso futuro. 

2.5.2 Se o funcionário tiver sido classificado como bom, permanecerá na situação atual. 
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2.5.3 Se o funcionário tiver sido classificado como regular, permanecerá na situação atual 

ou poderá ser transferido, buscando uma melhor adequação do trabalho em relação 

às suas aptidões. 

2.5.4 No caso funcionário ter sido classificado como fraco, poderá permanecer na situação 

atual ou ser desligado da FGV. 

2.5.5 O funcionário classificado como regular ou fraco, deverá se submeter a uma nova 

avaliação, seis meses após esse resultado, no sentido de se observar novamente o 

seu desempenho. Havendo nova distribuição do Formulário de Avaliação e Análise de 

Desempenho, um mês antes do término dos seis meses previstos anteriormente. 

2.6 Recurso 

2.6.1 No caso de não haver consenso sobre o resultado da avaliação, o funcionário terá 

cinco dias para recorrer da decisão, preenchendo o Requerimento, a ser encaminhado 

à DREH, justificando o seu pedido, desde que tenha tomado ciência e assinado o 

Formulário de Avaliação e Análise de Desempenho. 

2.6.2 O Requerimento será examinado pelo Titular de cada órgão ou seu representante, em 

conjunto com a DREH, que ouvirão a chefia imediata e o funcionário envolvido, 

emitindo parecer final. 

2.6.3 A DREH dará ciência do parecer ao funcionário e à chefia imediata, que deverão 

assinar o documento. Em seguida a Divisão procederá ao registro do resultado. 

2.6.4 Em se tratando de funcionário da DREH, caso não haja consenso entre funcionário e 

chefia da DREH, o recurso será examinado pela DIA. 

3. Normas de Promoção 

3.1 Conceituação 

Promoção: é a alteração do salário do funcionário, dentro da mesma classe salarial do cargo 

que ocupa. 

3.2 Objetivo: premiar a dedicação do funcionário em seu trabalho, propiciando-lhe um 

aumento salarial. 
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3.3 Época de Concessão: a promoção será concedida ao longo do ano, observados os 

requisitos previstos na presente Norma e a dotação orçamentária fixada anualmente para 

este fim. 

3.4 Requisitos 

3.4.1 Estar em efetivo exercício do cargo, no mínimo de seis meses. 

3.4.2 Não ter sofrido pena disciplinar nos últimos doze meses. 

3.4.3 Ter sido classificado como muito bom e ótimo na última avaliação de desempenho. 

3.4.4 Ter sido indicado por sua chefia imediata. 

3.4.5 Haver disponibilidade de recursos para cobrir o aumento de despesas. 

3.5 Procedimento 

3.5.1 Um mês após a realização da Avaliação e Análise de Desempenho, a DREH enviará, 

a cada Titular de órgão, relação de funcionários que satisfazem os requisitos 

estabelecidos. 

3.5.2 Cabe ao Titular de cada órgão estabelecer o processo de promoção e autorizar as 

concessões de mérito. 

3.5.3 Observando o percentual orçamentário destinado à promoção, os Titulares de cada 

órgão terão dez dias para proceder à seleção dos funcionários, a serem promovidos, 

e enviar Mapa de Planejamento de Mérito à DREH, indicando o nome dos funcionários 

contemplados com o respectivo percentual de aumento e mês de concessão. 

3.5.4 À DREH caberá o registro e pagamento das promoções autorizadas pelos Diretores. 

3.5.5 Caso o funcionário seja desligado da FGV, antes do recebimento do seu mérito, o 

Titular do órgão poderá utilizar esse crédito para contemplar outro funcionário, que 

atenda às exigências de promoção. 

3.5.6 O Titular do órgão poderá introduzir mudanças no Mapa de Planejamento de Mérito, 

relacionadas à antecipação ou adiamento da concessão do mérito, quando julgar 

necessárias. 
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3.6 Concessão do Mérito 

3.6.1 A dotação orçamentária destinada à promoção refere-se a um determinado percentual, 

calculado sobre o total anual da folha de pagamento, a ser decidido, a cada ano, pela 

Direção Superior da FGV. 

3.6.2 Cada órgão receberá um montante, que corresponderá à participação de sua folha de 

pagamento anual, em relação à folha de pagamento total da FGV, segundo cálculo 

efetuado pela DREH. 

3.6.3 Este montante por órgão será ainda dividido, proporcionalmente à participação de sua 

folha, por grupo de carreiras e classes. 

3.6.4 Em virtude da limitação de recursos para concessão de aumento por mérito, nem todos 

os funcionários avaliados como ótimo e muito bom farão jus a esse aumento salarial. 

3.6.5 A distribuição da dotação orçamentária a que fará jus cada órgão, para premiar o 

desempenho ótimo e muito bom, será definida pelo Titular do órgão, por ocasião da 

elaboração da proposta orçamentária. 

3.6.6 No caso de o funcionário ter sido avaliado como muito bom, terá direito a aumento de 

salário correspondente a uma faixa da tabela salarial. 

3.6.7 No caso de o funcionário ter sido avaliado como ótimo, terá direito a aumento de salário 

correspondente a duas faixas da tabela salarial. 

3.6.8 Caso não haja coincidência de um aumento por promoção, na mesma época da 

concessão de acesso, o procedimento deverá ser o de incorporar primeiro a promoção 

a que fará jus e, baseado nesse montante, ser classificado no novo cargo e em uma 

faixa salarial, que não poderá ser inferior ao somatório do salário atual mais a 

promoção. 

3.6.9 A promoção de funcionário que esteja ocupando cargo em comissão, dar-se-á 

segundo seu nível salarial neste cargo. O registro, contudo, far-se-á também no nível 

e faixa salarial correspondente ao ser cargo de carreira. 

4. Norma de Acesso 
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4.1 Conceituação: é o progresso funcional e consequente melhoria salarial com a mudança 

de uma classe para outra de maior complexidade, usualmente na mesma carreira. 

4.2 Objetivo: propiciar o desenvolvimento profissional do funcionário que tem desempenho 

igual ou superior a muito bom e apresenta potencial para assumir atribuições mais 

complexas e de maior responsabilidade. 

4.3 Época de Concessão: a qualquer momento, desde que haja vaga. 

4.4 Requisitos 

4.4.1 Estar em efetivo exercício na FGV seis meses antes da época de seleção. 

4.4.2 Contar, no mínimo, com doze meses de permanência no mesmo cargo. 

4.4.3 Não ter sofrido pena disciplinar nos últimos doze meses. 

4.4.4 Ter sido classificado como muito bom, ou ótimo, na última análise de desempenho. 

4.4.5 Preencher os requisitos mínimos, necessários para ocupar o cargo de acesso. 

4.4.6 Ter sido aprovado no processo seletivo. 

4.5 Procedimento 

4.5.1 Por ocasião da Proposta Orçamentária, cada Titular de Órgão fará uma revisão dos 

cargos que deverão ser preenchidos, em sua unidade, no próximo ano. 

4.5.2 O órgão que necessita de pessoal solicitará à DREH o início do processo seletivo, 

através do preenchimento do formulário REQUISIÇÃO DE PESSOAL. 

4.5.3 A Administração de Cargos e Salários, da DREH, deverá examinar a REQUISIÇÃO 

DE PESSOAL, a partir da existência da vaga ou da criação de nova vaga. 

4.5.4 Em se tratando de existência de vaga, decorrente de substituição de funcionário, 

caberá à DREH aprová-la, indicando a denominação da classe e o salário 

correspondente. 

4.5.5 Em se tratando de criação de nova vaga, à REQUISIÇÃO DE PESSOAL deverá, 

necessariamente, ser anexado o QUESTIONÁRIO PARA ANÁLISE DE 
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ATRIBUIÇÕES e ser examinado, também, pela unidade de ORÇAMENTO para 

informar sobre a existência ou não de recursos. 

4.5.6 Baseada nas informações da DREH e do Orçamento, a Diretoria Administrativa 

decidirá sobre a aprovação da criação da nova vaga. 

4.5.7 A DREH consolidará as solicitações e estabelecerá cronograma a ser aprovado pela 

Direção da FGV. 

4.5.8 Uma vez aprovada a vaga, competirá à DREH proceder à análise e avaliação do novo 

cargo, indicando sua denominação, nível e salário correspondente. 

4.5.9 A DREH dará inicio ao processo seletivo, divulgando as vagas a serem preenchidas, 

os requisitos mínimos para preenchimento das mesmas e a forma de seleção, sendo 

esta, estabelecida, em conjunto com o órgão solicitante, observados os itens 4.6, 4.7 

e 4.8. 

4.5.10 A DREH promoverá as inscrições de candidatos e procederá à pré-seleção, 

verificando se os requisitos previstos foram preenchidos, eliminando os candidatos 

que não atenderam aos mesmos. 

4.5.11 A DREH ou cada órgão, procederá à escolha dos candidatos inscritos, segundo a 

forma de seleção estabelecida. 

4.5.12 A DREH ordenará e divulgará a lista dos candidatos classificados. 

4.5.13 A DREH procederá ao registro, aos enquadramentos funcional e salarial do funcionário 

e ao correspondente pagamento. 

4.6 Acesso as Classes de Apoio Administrativo e Técnico 

4.6.1 As classes de apoio administrativo e técnico terão por exigência primeiro ou segundo 

grau de instrução para seu provimento, segundo as respectivas especificações. 

4.6.2 Preenchidos os requisitos previstos no tem 4.4, será aceita a inscrição do funcionário 

que será submetido a provas de seleção. 

4.6.3 Terá prioridade o funcionário que ocupar cargo, no órgão requisitante da vaga, desde 

que classificado entre os três primeiros colocados. 
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4.6.4 Não havendo preenchimento das vagas por funcionários da FGV, a DREH procederá 

a processo de seleção externa. 

4.7 Acesso para as Classes de Nível Superior 

4.7.1 Estas classes exigirão para provimento curso superior. 

4.7.2 Preenchidos os requisitos previstos no item 4.4, será aceita a inscrição do funcionário 

que será submetido a uma Comissão de Avaliação. 

4.7.3 A Comissão de Avaliação será composta por cinco membros, designados pelo Titular 

do Órgão. 

4.7.4 A Comissão definirá os critérios e tipo de exames a serem aplicados. 

4.8 Acesso para a Classe de Magistério 

4.8.1 Esta classe exige para seu provimento curso de mestrado ou doutorado, segundo 

requisitos e processo previstos no regulamento e ou regimento de cada Escola. 

4.9 Acesso de Classes de Nível Superior e Magistério na Carreira 

4.9.1 Atendidos os requisitos previstos no item 4.4, será aceita a inscrição do funcionário 

que preencherá formulário próprio, sendo este examinado por uma Comissão de 

Avaliação. 

4.9.2 A Comissão de Avaliação será composta por cinco membros, da mesma carreira 

profissional, pertencentes ou não a FGV, designada pelo Titular do Órgão. 

4.9.3 A Comissão definirá os critérios e tipo de exames a serem aplicados. 

4.9.4 Descrição de cada Classe na Carreira 

a) Jr. ou Assistente: 

As atribuições desempenhadas não têm maior complexidade e nem requerem especialização. 

A maior parte do tempo é dedicado a tarefas repetitivas, que exigem a seleção e aplicação de 

normas e técnicas para elaboração de pequenas modificações. Trabalho realizado sob 

orientação e supervisão, com poucas possibilidades de tomar decisões. 
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Não é requerida experiência mínima para provimento do cargo. Para o seu pleno desempenho 

são necessários, no mínimo, dois anos de exercício no cargo. 

A instrução mínima requerida é graduação para os cargos técnicos e mestrado para os cargos 

de magistério. 

b) Pleno ou Adjunto: 

Maior parte do tempo é dedicada a atribuições executadas com autonomia, que requerem 

cerca especialização, bem como conhecimento amplo e diversificado de técnicas específicas 

em sua área de atuação. Trabalho realizado sob orientações de caráter geral, com 

possibilidade de tomar decisões independentes. 

A experiência mínima requerida para acesso ao cargo é de três anos. Para o efetivo 

desempenho do trabalho são necessários, no mínimo, seis anos de experiência acumulada, 

no mínimo. 

A titulação mínima requerida para cargos da carreira de ensino e pesquisa é doutorado. 

c) Sênior ou Titular: 

A maior parte do tempo é dedicada a atribuições que envolvem interpretação, organização e 

coordenação de projetos de envergadura. As atividades são diversificadas e complexas, 

apresentando problemas únicos e controvertidos, que exigem alto grau de criatividade e 

decisões de impacto. 

Para o pleno desempenho do trabalho é requerida experiência mínima acumulada de dez 

anos na função. 

A instrução mínima requerida para os cargos da carreira de ensino e pesquisa é o doutorado. 

É necessário que tenha desenvolvido e/ou implementado projeto de impacto na Instituição. 

Para os cargos da carreira de ensino e pesquisa, o funcionário deverá ter publicado 

monografias, pesquisas ou projetos e livro, inovadores, no seu campo profissional. 

5. Norma de Transferência 

5.1 Conceituação: mudança de um cargo para outro de mesmo nível salarial em classe 

distinta, seja isolada ou pertencente à carreira. 
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5.2 Objetivo: buscar adequação do funcionário a outro tipo de tarefas, por falta de aptidão 

para executar as atuais, ou prepará-lo para acesso. 

5.3 Época de Concessão: sempre que houver requisição, seja por parte do Titular de cada 

Órgão ou do próprio funcionário. 

5.4 Requisitos 

5.4.1 Contar, no mínimo, com doze meses de permanência no mesmo cargo. Exceção feita 

quando se tratar de readaptação provocada por doença, assim reconhecida pelo INSS, 

ou por recomendação da DREH. 

5.4.2 Não ter sofrido pena disciplinar nos últimos doze meses, no caso de preparação para 

acesso. 

5.4.3 Não ter sido classificado como fraco na última análise de desempenho. 

5.4.4 Preencher os requisitos mínimos da classe e submeter-se a estágio probatório 

5.4.5 Haver existência de vaga. 

5.5 Procedimento 

5.5.1 O Titular de cada Órgão proporá a transferência do funcionário, conforme indicado no 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO E ANÁLISE DE DESEMPENHO. 

5.5.2 O funcionário solicitará transferência, através de REQUERIMENTO encaminhado ao 

Titular de seu Órgão, que o enviará à DREH. 

5.5.3 A DREH verificará se o funcionário cumpre os requisitos do item 5.4 

5.5.4 A DREH submeterá o funcionário a testes de qualificação e treinamento, se 

necessário, e acompanhará o estágio probatório de três meses. 

5.5.5 A DREH examinará a avaliação e análise de desempenho, antes de proceder ao 

respectivo registro. 

6. Norma de Revisão do PCS 

6.1 Objetivo: dar dinâmica ao Plano de Cargos e Salários (PCS), atualizando, sempre que 

necessário, a Estrutura de Carreiras e Classes, bem como a Estrutura Salarial. 
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6.2 Procedimento 

6.2.1 A iniciativa para propor alterações no PCS caberá: 

a) ao Titular de cada Órgão da FGV; 

b) à Chefia da DREH; 

c) aos Representantes dos Funcionários. 

6.2.2 A solicitação deverá ser fundamentada e encaminhada à DIA, que terá cinco dias para 

convocar a Comissão Permanente de Políticas de Administração de Cargos e Salários. 

6.2.3 A Comissão examinará e indicará opções para decisão da Direção da FGV ou DIA. 

6.2.4 A implementação das decisões caberá à DREH. 

6.3 Causas para dar início a Revisão do PCD 

6.3.1 Mudança das atribuições, em virtude da adoção de nova tecnologia ou alterações no 

processo de trabalho. 

6.3.2 Alta rotatividade de pessoal, em virtude de demandas do mercado de trabalho. 

6.3.3 Incorporação de novas atividades. 

6.3.4 Transferência ou extinção de atividades. 

6.4 Avaliação de Cargos a partir de Desvio de Função 

6.4.1 Durante a vigência do Plano de Cargos e Salários (PCS), sempre que ocorrer um 

desvio de função, o Titular do Órgão deverá encaminhar o QUESTIONÁRIO ANÁLISE 

DE ATRIBUIÇÕES à DREH. 

6.4.2 A DREH procederá à análise e à avaliação da situação funcional, a fim de comprovar 

as informações que constam do Questionário, bem como verificar se os requisitos da 

classe foram atendidos. 

6.4.3 A DREH emitirá parecer. Em se tratando de mudança de classe para outra de mesmo 

nível salarial, será aplicada a Norma de Transferência. Caso se trate de mudança de 

classe e nível salarial, será aplicada a Norma de Acesso. 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI -2017-2021 

 

 - 9 9 - 

6.5 Periodicidade 

6.5.1 A Comissão se reunirá sempre que houver necessidade de deliberar sobre: 

- criação, fusão, desdobramento ou extinção de classes; 

- modificação do conteúdo (descrição) e das especificações da classe; 

- alteração da denominação da classe; 

- reavaliação da classe, para modificar sua faixa salarial; 

- reavaliação da estrutura salarial, isto é, do número de níveis, do número de faixas, da 

diferença percentual entre cada faixa, e do valor inicial, médio e final de cada faixa. 

6.5.2 A Comissão Permanente de Políticas de Administração de Cargos e Salários, 

designada pela Direção Superior da FGV, será constituída por três membros 

permanentes, representantes da DIA, DIF e DREH, e três membros nomeados, sendo, 

Titular do Órgão ou Representante dos funcionários, que propõe a alteração e dois 

Diretores convidados. 

7. Normas de Enquadramento 

7.1 Conceituação: é a classificação do funcionário numa classe e respectivo nível e faixa 

salariais do novo Plano de Cargos e Salários, que poderá modificar sua situação atual ou 

não. 

7.2 Tipos de Enquadramento 

7.2.1 Funcional Geral: é a transposição dos funcionários da classe atual para a nova, sem 

exame dos desvios de função. 

7.2.2 Salarial: é a transposição do funcionário com salário percebido atualmente para o 

nível e faixa do novo Plano. 

7.2.3 Funcional Específico: é a análise dos desvios de função, visando corrigir a 

classificação de um funcionário em outra classe, cujas tarefas correspondam às 

atualmente desempenhadas por ele. 

7.3 Procedimento 
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7.3.1 A Equipe técnica do PCS, após consulta junto ao Titular de cada Órgão, encaminhará 

formalmente ao mesmo, relação dos funcionários lotados, com indicação da situação 

atual e proposta de enquadramento funcional geral e especifico. 

7.3.2 O Titular de cada Órgão encaminhará a pertinência da proposta de enquadramento 

funcional geral e especifico e emitirá parecer dando sua aprovação em relação à 

mesma. Caso haja alguma discordância entre a proposta apresentada e a situação de 

funcionários do Órgão, seu Titular deverá entrar em contato com a equipe técnica da 

PCS, para rever os casos discordantes e chegar a um consenso. 

7.3.3 No enquadramento salarial, a ser realizado após a conclusão do enquadramento 

funcional, os funcionários serão posicionados no nível de sua classe funcional, em 

faixa compatível com o respectivo salário atual, de forma a garantir um aumento do 

salário real de no mínimo 5%, exceção feita para os cargos extintos a vagar. 

7.3.4 No caso de funcionários que ocupam cargos iguais com níveis salariais distintos, estes 

poderão ser enquadrados em faixas salariais que permitam manter a diferença salarial 

relativa. 

7.3.5 Finalizando o enquadramento funcional e salarial, cada Órgão convocará seus 

funcionários para assinatura do TERMO DE CONCORDÂNCIA, relativo à aceitação 

do enquadramento proposto. Caso haja discordância de algum funcionário, este 

poderá recorrer ou permanecer na situação atual. 

7.3.6 O funcionário que considere que não foi adequadamente enquadrado em termos 

funcionais encaminhará recurso à DREH no prazo de dez dias a partir da ciência da 

sua situação de enquadramento, fundamentando sua discordância. 

7.3.7 A DREH encaminhará o recurso à Comissão de Implantação do PCS, para reexame e 

esta terá até trinta dias para emitir parecer sobre o caso apresentado. 

7.3.8 A Comissão de Implantação do PCS será constituída por dois representantes da 

DREH; um representante do Titular do Órgão em que está lotado o funcionário 

requerente; um representante dos funcionários e o especialista responsável pela 

elaboração do PCS. 

7.3.9 Os casos dos funcionários em desvio de função serão examinados pela Comissão 

com base nas Descrições dos Cargos do novo PCS, questionário de análise de 
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atribuições preenchido pelo funcionário e observação. A Comissão definirá o novo 

enquadramento, caso haja pertinência de fazê-lo. 

7.3.10 O funcionário será convocado para tomar ciência do parecer e de seu enquadramento. 

Caso não concorde, poderá permanecer na situação atual, assinando termo que 

ratifica a escolha. 

7.3.11 Cabe a DREH efetuar os respectivos registros e pagamentos segundo cronograma. 

7.3.12 O funcionário que optar por permanecer na situação atual poderá solicitar ao Titular 

do Órgão o enquadramento, um ano após a implementação do novo Plano. 

7.4 Critérios para Enquadramento Funcional Geral 

7.4.1 Este enquadramento será realizado tendo como base o esquema de transposição. 

7.4.2 Quando a situação atual do funcionário não propiciar seu enquadramento pelo 

esquema de transposição, sua situação será examinada segundo o item 7.3.9. 

7.4.3 Estão fora deste esquema de transposição e deverão permanecer na situação atual 

os cargos excluídos pelo especialista responsável pela elaboração do PCS. 

7.5 Enquadramento nas Classes das Carreiras 

7.5.1 Para os cargos de magistério o enquadramento será processado no novo Plano em 

Classes correspondentes à que estiverem ocupando no plano atual, de acordo com a 

estrutura das carreiras em cada unidade. 

7.5.2 Caberá à Comissão rever ou não essa classificação. Caso haja revisão, a proposta 

deverá ser aprovada pela Direção da FGV. 

7.5.3 Deverão ser observados, nas classes de nível superior os seguintes critérios: 

a) Descrição de cada classe na carreira, conforme item 4.9.4 Norma de Acesso; 

b) Considerar, ainda, participação em eventos que visem atualização de conhecimentos como 

congressos, seminários e cursos de especialização; trabalhos publicados, para as áreas de 

Magistério e Pesquisa; domínio de idiomas; contribuição do profissional em áreas 

administrativas e de coordenação da FGV e atividades que envolvam representação da 

Instituição. 
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Volume II 

Estrutura de Carreiras e Classes 

GRUPO 1 - CARREIRAS DE ENSINO, PESQUISA E ANÁLISES ECONÔMICAS 

1.1 CARREIRA DE MAGISTÉRIO 

Professor Titular 

Professor Adjunto 

Professor Assistente 

1.2 CARREIRA DE PESQUISADOR 

Pesquisador Sênior 

Pesquisador Pleno 

Pesquisador Júnior 

1.3 CARREIRA DE ESPECIALISTA EM ANALISES ECONÔMICAS 

Especialista em Análises Econômicas Júnior 

Especialista em Análises Econômicas Pleno 

Especialista em Análises Econômicas Sênior 

1.4 CARREIRAS DE APOIO TECNICO A ANALISES ECONÔMICAS 

Técnico em Análises Econômicas 

Auxiliar Técnico em Análises Econômicas 

GRUPO 2 - CARREIRAS DE DOCUMENTAÇÃO E DE INFORMAÇÃO 

2.1 CARREIRA DE BIBLIOTECARIO 

Bibliotecário Sênior 

Bibliotecário Pleno 

Bibliotecário Júnior 

Auxiliar de Biblioteca 

2.2 CARREIRA DE ANALISTA DE SISTEMAS 

Analista de Sistema Sênior 
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Analista de Sistema Pleno 

Analista de Sistema Júnior 

2.3 CARREIRA DE PROGRAMADOR 

Programador Sênior 

Programador Pleno 

Programador Júnior 

Técnico de Processamento de Dados 

2.4 CARREIRA DE ARQUIVISTA 

Arquivista Sênior 

Arquivista Pleno 

Arquivista Júnior 

Técnico de Arquivo 

2.5 CARREIRA DE TÉCNICO DE INFORMAÇÃO 

Técnico de Informação Sênior 

Técnico de Informação Pleno 

Técnico de Informação Júnior 

2.6 CARREIRA DE PRODUÇÃO EDITORIAL 

Técnico de Produção Editorial Sênior 

Técnico de Produção Editorial Pleno 

Técnico de Produção Editorial Júnior 

Produtor Gráfico 

2.7 CARREIRA DE EDITORAÇÃO 

Técnico de Editoração de Texto Sênior 

Técnico de Editoração de Texto Pleno 

Técnico de Editoração de Texto Júnior 
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2.8 CARREIRA DE EDITORAÇÃO ELETRÔNICA 

Técnico de Editoração Eletrônica 

Auxiliar de Editoração Eletrônica 

GRUPO 3 - CARREIRAS TÉCNICAS E DE APOIO ADMINISTRATIVO 

3.1 CARREIRA ADMINISTRATIVA 

Gerente Administrativo 

Assistente Administrativo Sênior 

Assistente Administrativo Pleno 

Assistente Administrativo Júnior 

Agente Administrativo 

Auxiliar Administrativo 

3.2 CARREIRA DE CONTADOR 

Contador 

Técnico de Contabilidade 

3.3 CARREIRA DE SECRETARIADO 

Secretária Executiva 

Técnico em Secretariado 

GRUPO 4 - CARREIRAS DE SERVIÇOS AUXILIARES 

4.1 CARREIRA DE APOIO GRÁFICO 

Oficial Gráfico 

Auxiliar Gráfico 

Operador de Copiadora 
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4.2 CARREIRA DE RESTAURANTE 

Cozinheiro 

Auxiliar de Restaurante 

Auxiliar de Cozinha 

GRUPO 5 - CLASSES ISOLADAS 

5.1 ENSINO E APOIO ACADÊMICO 

Professor Extra-Carreira Técnico Acadêmico 

5.2 PESQUISA 

Auxiliar de Pesquisa 

5.3 PROCESSAMENTO DE DADOS 

Operador de Computador Digitador 

5.4 ARQUIVOLOGIA 

Técnico de Microfilmagem 

5.5 PRODUÇÃO EDITORIAL 

Revisor de Provas 

5.6 COMERCIALIZAÇÃO E VENDAS 

Balconista Correspondente Bilíngüe 

5.7 APOIO ADMINISTRATIVO 

Contínuo 

Datilógrafo 

Técnico em Equipamento Audiovisual 

5.8 ADVOCACIA 
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Advogado 

5.9 MEDICINA E ASSISTÊNCIA AO FUNCIONÁRIO 

Médico do Trabalho 

Nutricionista 

Assistente Social 

Técnico de Segurança do Trabalho 

Auxiliar de Enfermagem do Trabalho 

5.10 RECEPÇÃO 

Recepcionista Ascensorista Telefonista Motorista Agente Patrimonial Agente de Portaria 

5.11 RESTAURANTE 

Operador de Caldeira Copeiro 

5.12 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

Técnico em Manutenção Predial 

GRUPO 6) GERENCIAL 

6.1 Cargos de Direção Superior 

6.2 Cargos de Direção Intermediária 

6.3 Cargos de Supervisão 

6.4 Cargos de Secretariado 

6.5 Cargos ou Funções Temporárias 

Descrição e Especificação de Cargos 

MANUAL DE CARGOS 

DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DE CARGOS 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI -2017-2021 

 

 - 1 0 7 - 

Cargo da carreira de Professor: Professor 

Grupo: 1) Carreiras de Ensino, Pesquisa e Análises Econômicas 

DESCRIÇÃO DO CARGO Descrição sumária: 

Concebe, planeja, organiza, executa, aconselha, coordena, acompanha e avalia atividades 

relativas à transmissão, produção e aplicação de conhecimentos no âmbito das Ciências 

Sociais. 

Principais atribuições: 

01. Realiza pesquisas e estudos, utilizando documentação científica e outras fontes de 

informação, para atualização de seus conhecimentos, especialmente na sua área de atuação. 

02. Prepara programas de disciplina fixando objetivos, selecionando tópicos, estabelecendo 

a abordagem e a metodologia a serem seguidas e indicando bibliografia, para obter melhor 

rendimento do processo de ensino-aprendizagem. 

03. Ministra aulas, transmitindo conteúdos teórico-práticos, criando situações propícias à 

discussão dos temas abordados, para possibilitar aos alunos a aquisição e o domínio de 

conhecimentos necessários à aplicação e à análise crítica das temáticas desenvolvidas. 

04. Estabelece e supervisiona a elaboração de tarefas individuais ou em grupo, orientando 

sua execução e indicando bibliografia, a fim de contribuir para a ampliação de conhecimentos 

e o desenvolvimento de espírito crítico e de iniciativa dos alunos. 

05. Elabora e aplica métodos de avaliação de conhecimentos, baseando-se nas aulas 

ministradas e nas pesquisas efetuadas, para verificar o grau de aproveitamento e atribuir um 

conceito a cada aluno. 

06. Orienta alunos na elaboração de suas teses, discutindo, examinando, revendo e propondo 

alterações nos trabalhos apresentados para garantir a qualidade dos mesmos e possibilitar a 

aprovação dos alunos. 

07. Participa de Bancas Examinadoras de Teses, analisando, dando parecer e atribuindo 

conceito ao trabalho apresentado a fim de conferir o título requerido. 

08. Pronuncia conferências, palestras e assemelhados dentro de sua área de atuação, para 

divulgação de conhecimentos e trabalhos desenvolvidos. 
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09. Coordena atividade de formação e treinamento, promovendo discussão entre profissionais 

para elaboração de currículos; programando as atividades a serem desenvolvidas; 

distribuindo o número de horas-aula e carga horária; promovendo a obtenção do material 

didático indispensável à realização de planos de ensino; e avaliando os resultados das 

atividades pedagógicas'. 

10. Presta consultoria técnica, de interesse da FGV, a instituições públicas e privadas, 

mantendo contato com o cliente; elaborando e discutindo propostas técnico-orçamentárias, 

indicando e executando levantamentos; analisando e examinando dados a fim de elaborar 

diagnósticos e propor soluções. 

11. Coopera com organismos oficiais formuladores e executores de política de educação 

superior, participando de comitês de avaliação, julgamento de bolsistas, concessões de apoio 

à pesquisa, comissões de credenciamento de cursos. 

12. Concebe e executa pesquisas de campo, procedendo a identificação de temas de 

pesquisa; elaborando termos de referência; coletando e analisando dados; redigindo 

relatórios, informes ou assemelhados para publicar ou apresentar em congressos e outros. 

13. Elabora pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas e 

observações, sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento ou aperfeiçoamento de 

atividades, em sua área de atuação. 

14. Mantém intercâmbio de informações técnicas com profissionais de sua área ou de outras 

especializações, em âmbito interno ou externo à Instituição, participando de seminários, 

palestras, reuniões, grupos de estudos e encontros, para aperfeiçoamento profissional e 

integração de conhecimentos. 

15. Colabora nas atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, 

realizando treinamento em serviço ou ministrando aulas e palestras, para contribuir no 

desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em seu campo de atuação. 

16. Participa das atividades administrativas de controle, e apoio referentes ao seu campo de 

atuação. 

17. Desempenha outras tarefas de mesma natureza e igual nível de complexidade, inerentes 

à sua formação profissional. 
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TITULO DO CARGO: Professor 

ESPECIFICAÇÃO DO CARGO 

INSTRUÇAO: Curso de mestrado ou de acordo com o regulamento específico de cada 

Escola 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS: 

EXPERIÊNCIA: 

OUTROS REQUISITOS: 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS: 

LOCAL DE TRABALHO: 

Sala de aula. 

CARGA HORARIA: 35 h/semanais. 

TURNO DE: 07(sete) horas diárias 

ADICIONAL: 

RECRUTAMENTO: Seleção interna e externa. 

PROMOÇAO: Através de análise de desempenho. 

ACESSO: De Professor Assistente para Professor Adjunto. 

De Professor Adjunto para Professor Titular. 

OBSERVAÇOES: 

MANUAL DE CARGOS 

DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DE CARGOS 

Cargo da carreira Administrativa: Agente Administrativo 

Grupo 3) Carreiras Técnicas e de Apoio Administrativo 

DESCRIÇÃO DO CARGO 

Descrição sumária: 
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Cargo cujas atribuições envolvem o exame de processos; redação de minutas de ofícios, 

cartas, despachos e outros; a execução de trabalhos administrativos referentes a 

administração escolar, orçamento, patrimônio, suprimento, tesouraria, serviços gerais, 

comercialização editorial e produção editorial. 

Principais atribuições: 

01. Informa e dá andamento a processos, lendo-os, aplicando regulamentos e normas 

existentes e redigindo minutas de despachos. 

02. Redige minutas de cartas, ofícios, comunicações internas e outros, segundo orientação 

superior, para garantir as comunicações internas e externas. 

03. Providencia a datilografia de documentos, orientando o trabalho a ser executado; 

revisando-o e assinalando as correções ortográficas, datilográficas, de conteúdo e de forma. 

04. Compila, organiza e transcreve dados, consultando documentos, elaborando, sob 

supervisão, formulários, planilhas eletrônicas, preenchendo-os, efetuando cálculos 

aritméticos e estatísticos, para subsidiar a realização de trabalhos, estudos, pesquisas e 

análises. 

05. Prepara estatísticas relativas à sua área de atuação, elaborando quadros, tabelas, gráficos 

e assemelhados para subsidiar a elaboração de relatórios. 

06. Controla fichários técnicos e administrativos, incluindo, excluindo e/ou alterando 

informações, revisando a classificação de documentos, segundo normas e padrões 

estabelecidos, para possibilitar as consultas necessárias. 

07. Opera microcomputadores e impressoras, utilizando softwares diversos, para elaborar 

planilhas e arquivos de dados. 

NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

01. Prepara os processos de admissão e demissão de funcionários e estagiários, ou orienta 

os auxiliares para faze-los, verificando a documentação e efetuando os registros necessários. 

02. Levanta dados relativos à vida funcional dos funcionários como faltas, licenças, férias, 

cursos realizados, movimentações etc., para instruir processos diversos. 
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03. Compila dados relativos a salários, contribuições, descontos e vantagens, encaminhando-

os ao CPD para processamento da folha de pagamento. 

04. Prepara a escala de férias, distribuindo-a aos órgãos, conferindo os dados no retorno, 

para verificar se foram observadas as normas legais e institucionais. 

05. Prepara processos para concessão de benefícios pelo INPS, acompanhando o seu 

andamento junto ao instituto. 

06. Auxilia nos processos de recrutamento e seleção de pessoal, inscrevendo candidatos, 

aplicando e fiscalizando provas. 

07. Auxilia nos trabalhos de análise e descrição cargos da FGV revisão do Plano de Cargos 

e Salários entrevistando funcionários, aplicando questionários e observando a execução das 

tarefas. 

08. Auxilia no levantamento de necessidade de treinamento dos funcionários aplicando 

questionários realizando entrevistas e analisando demandas diversas, para obter subsídios 

para a elaboração de programas de treinamento e desenvolvimento. 

NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

01. Recebe e controla a documentação de alunos para efetuar a matricula em cursos, elabora 

as lista de frequência de participantes, efetua o levantamento das faltas, prepara o registro, 

expede diplomas, certificados, declarações de frequência e outros documentos escolares. 

02. Mantém atualizados os dados referentes à vida acadêmica do corpo discente (disciplinas 

cursadas, créditos, notas obtidas e outros). 

03. Executa o fechamento do diário de classe, calculando e publicando as notas das provas 

e trabalhos. 

04. Mantém atualizado o fichário dos professores não pertencentes ao quadro funcional é 

realiza levantamentos das atividades didáticas exercidas, consultando diários de classe e 

outros documentos. 

05. Auxilia os trabalhos de preparação de material didático e de computação de dados, para 

atender a diferentes cursos. 
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06. Informa ao órgão financeiro os dados necessários ao processamento do pagamento dos 

professores. 

07. Secretaria reuniões de defesa de tese e de órgãos colegiados, dando apoio administrativo 

aos professores participantes, organizando pautas e tomando as providências necessárias 

para lavrar a ata de cada reunião. 

08. Providencia convites, avisos etc., acompanhando sua elaboração e divulgando eventos. 

NA ÁREA DE ORÇAMENTO 

01. Auxilia na elaboração de propostas orçamentárias dos órgãos, coletando dados, 

efetuando cálculos, elaborando tabelas. 

02. Recebe e organiza documentos de receitas e despesas dos órgãos da FGV, arquivando-

os e separando-os para serem analisados. 

03. Executa trabalhos de acompanhamento de convênios e contratos, realizando 

lançamentos, cobranças e outros. 

04. Emite, sob supervisão, registros contábeis de pagamentos e recolhimentos, observando 

normas e prazos previstos. 

NA ÁREA DE PATRIMÔNIO 

01. Elabora balancete e inventário dos bens móveis da Instituição, conferindo as informações 

enviadas pelos órgãos com os registros existentes, para efeito de controle do patrimônio. 

02. Classifica os bens patrimoniais adquiridos, codificando-os, numerando-os e elaborando 

formulários próprios, para entrega aos destinatários. 

03. Encaminha propostas de prestação de serviços para reforma e recuperação de bens 

móveis, analisando o estado dos bens, identificando o tipo de conserto a ser feito, cotejando 

as necessidades indicadas com o teor das propostas apresentadas, fazendo contatos de 

esclarecimento com fornecedores, para possibilitar a opção que melhor atenda aos interesses 

da FGV. 

04. Fiscaliza a execução dos contratos de manutenção e conservação de bens móveis, 

verificando o cumprimento das cláusulas contratuais e a qualidade dos serviços prestados. 
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05. Elabora documentação para recolhimento e/ou baixa patrimonial de bens móveis, 

registrando dados relativos a identificação dos mesmos. 

06. Classifica materiais para alienação por venda ou doação, pesquisando instituições a 

serem contempladas, bem como empresas que negociam com materiais usados. 

07. Especifica serviços a serem contratados através de processo de licitação ou coleta de 

preços, descrevendo-os. 

08. Controla os processos de renovação do direito ao uso de marcas e patentes da FGV, 

verificando os prazos de vencimento, preparando a documentação necessária e 

acompanhando o processo junto ao despachante. 

09. Analisa os relatórios de transferência de bens móveis, identificando os bens de maior 

demanda, o número de transferência e número de compras, para propiciar a análise de custos. 

10. Mantém atualizado o cadastro de prestadores de serviços, pesquisando em jornais, 

mercado e outras instituições. 

11. Atualiza todos os instrumentos de controle de bens móveis, registrando em 

microcomputador as modificações patrimoniais ocorridas e emitindo relatórios. 

NA ÁREA DE SUPRIMENTO 

01. Organiza, sob orientação, o sistema de cadastramento de fornecedores, inscrevendo-os, 

consultando catálogos e atualizando informações comerciais. 

02. Zela pela manutenção dos estoques em níveis compatíveis com as necessidades da FGV, 

anotando as entradas e saídas de materiais e bens móveis, solicitando ao Setor de Compras 

reposições, quando necessárias. 

03. Recebe e confere os materiais adquiridos, confrontando as notas fiscais com os pedidos 

de fornecimento, verificando especificação e quantidade e atestando o recebimento. 

04. Orienta todas as unidades da FGV no preenchimento das requisições de material, 

indicando o tipo de material existente e sua especificação. 

05. Recebe as requisições de material emitidas pelos órgãos, conferindo assinaturas 

autorizadas, especificações, unidades e códigos; verificando a disponibilidade de verbas dos 

órgãos para o atendimento às requisições; separando e entregando os materiais requisitados. 
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06. Elabora notas de remessa de materiais para os órgãos fora do edifício sede e efetua 

diretamente nos órgãos a entrega dos materiais permanentes adquiridos, acompanhando sua 

instalação, sempre que possível. 

07. Planeja e executa a estocagem dos materiais recebidos, observando suas características, 

o espaço disponível, cuidados necessários exigidos por cada material, para garantir sua 

qualidade. 

08. Verifica as condições de estocagem de materiais armazenados fora do almoxarifado, 

observando o ambiente físico e seu acondicionamento, para orientar o responsável na 

unidade. 

09. Emite e registra as operações de crédito, pagamentos e pedidos de fornecimento, 

preenchendo formulário próprio, conferindo prazos, para controlar os recursos financeiros. 

10. Elabora prestação de contas referentes a adiantamentos pecuniários recebidos para 

compras em caráter de urgência, especificando em documento próprio dados sobre o 

material, anexando nota fiscal e pedido de compra, para possibilitar o controle. 

11. Emite, eventualmente, registro contábil e mapa demonstrativo das despesas com 

materiais e bem móveis, preenchendo o formulário. 

12. Confere, diariamente, o relatório de movimentação de entrada e salda onde são efetuados 

os registros dos materiais, cotejando-as com as notas fiscais, requisições e outros 

documentos. 

13. Efetua análise das requisições de materiais dos órgãos, calculando o consumo médio 

mensal e comparando-o com o do ano anterior. 

14. Efetua contagens mensais e semestrais de todo o estoque físico confrontando as 

quantidades existentes com os registros, para controlar os dados inventariados. 

15. Solicita à área gráfica confecção de formulários e timbre de envelopes usados na FGV, 

preenchendo requisições. 

NA ÁREA DE TESOURARIA 

01. Atende aos funcionários e ao público, recebendo, conferindo, calculando, efetuando 

pagamentos e autenticando documentos de caixa. 
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02. Confere os pagamentos referentes a pessoas físicas e jurídicas, liberando os recibos para 

emissão dos cheques. 

03. Realiza a abertura, movimentação e fechamento da caixa. 

04. Prepara o Boletim Financeiro, atualizando o saldo das contas, baseando-se nas guias de 

banco e outros documentos. 

05. Prepara o demonstrativo diário da Conta-Movimento da FGV, fazendo registros e cálculos. 

06. Recebe dinheiro e cheques, confrontando a importância com as notas emitidas, para 

efetuar a quitação de duplicatas, carnês, notas fiscais e outros documentos. 

07. Lista as importâncias recebidas, em cheque ou dinheiro preparando as guias e listagens 

correspondentes, para depósito em banco. 

NA ÁREA DE SERVIÇOS GERAIS 

01. Executa a conferência dos reajustes aplicados aos contratos de prestação de serviço, de 

acordo com as cláusulas específicas. 

02. Mantém atualizados os arquivos que contém os dossiês de contratos com terceiros e 

prestadores de serviços eventuais. 

03. Efetua contatos com prestadores de serviços, coletando preços para a execução dos 

mesmos e providencia documentação para o pagamento dos serviços junto à Diretoria 

Financeira. 

04. Elabora os mapas de controle gerencial, utilizando software apropriado e planilhas de 

apropriação de custos das unidades da FGV. 

05. Coordena o fluxo de serviço que tramita na área gráfica, determinando prioridades, 

controlando prazos de entrega e o consumo de materiais utilizados na confecção dos serviços 

gráficos. 

06. Elabora demonstrativo da produção de cópias xerox, serviços tipográficos e offset de toda 

FGV. 

07. Controla o consumo de combustíveis, os reparos e manutenções preventivas dos veículos 

da FGV. 
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08. Fiscaliza a execução do contrato firmado com a empresa responsável pela limpeza e 

higienação do prédio, elaborando planilhas de controle de frequência e reposição de material. 

09. Elabora escala de revezamento e quadro de horário dos funcionários sujeitos a esse tipo 

de jornada de trabalho. 

10. Analisa os registros de ocorrências feitos pelos Agentes de Portaria e Patrimonial. 

NA ÁREA DE COMERCIALIZAÇÃO EDITORIAL 

01. Atende aos clientes, por telefone, prestando as informações solicitadas para a 

concretização da venda. 

02. Providencia o envio aos clientes de material informativo para despertar o interesse por 

outras publicações. 

03. Propõe alterações nos procedimentos de vendas até então empregados, com base nos 

trabalhos desenvolvidos. 

04. Atende a reclamações de clientes, solicitando os dados necessários dentro da Editora ou 

junto a outros órgãos das FGV, para localizar e solucionar a falha que determinou a 

reclamação. 

05. Controla o recebimento, expedição e estocagem das publicações. 

NA ÁREA DE PRODUÇÃO EDITORIAL 

01. Mantém atualizados os preços de cada serviço e insumos necessários à produção das 

publicações, pesquisando junto às gráficas as diferentes propostas de serviço, para agilizar o 

fornecimento das informações referentes aos custos de produção. 

02. Apura os custos diretos de produção, fazendo o levantamento das despesas realizadas, 

para elaborar o “mapa de custos” de cada obra impressa. 

03. Controla o estoque e a movimentação dos papéis destinados à impressão das 

publicações, no depósito da FGV ou nas gráficas, conferindo através de contagem física dos 

estoques e transferências ou análise das informações prestadas pelas gráficas contratadas e 

elaborando relatórios mensais de prestação de contas. 
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04. Elabora orçamento (projetos de edição-PE) para livros e impressos novos, discriminando 

o custo estimado de produção, para obter a autorização das despesas pela direção da FGV. 

05. Fornece estimativas das necessidades financeiras de produção, discriminando despesas 

a serem realizadas, para inclusão no orçamento anual da editora. 

ESPECIFICAÇÃO DO CARGO 

INSTRUÇAO: Conhecimentos que possibilitem ler instruções, interpretar textos e redigir 

documentos, efetuar cálculos matemáticos de álgebra. Escolaridade correspondente ao 

2º grau completo. 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS: 

EXPERIÊNCIA: 2 anos em cargo de hierarquia inferior na FGV ou 1 ano em cargo similar 

em outra organização 

OUTROS REQUISITOS: 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS: Microcomputador e impressora. 

LOCAL DE TRABALHO: 

Escritório. 

CARGA HORARIA: 40 h/semanais. 

TURNO DE: 08 (oito) horas. 

ADICIONAL: 

RECRUTAMENTO: Preferencialmente ocupantes do cargo de Auxiliar Administrativo, 

Contínuo, Datilógrafo, Agente Patrimonial, Agente de Portaria, Recepcionista e seleção 

externa. 

PROMOÇÃO: Através de análise de desempenho. 

ACESSO: Seleção interna para o cargo de Assistente Administrativo. 

OBSERVAÇOES: 

ASSISTENTE ACADÊMICO 

As atribuições são: 
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01. Dar apoio técnico-pedagógico no planejamento, execução, acompanhamento e avaliação 

de atividades de ensino, pesquisa e consultoria. 

02. Diferencia-se do cargo de Técnico Acadêmico no tocante ao grau de maturidade na 

carreira, exigindo-se 2 anos de experiência no cargo ou 3 em atividades correlatas para 

acesso ao cargo de Técnico Acadêmico nível IX. 

Encontra-se inserido na Estrutura dos Cargos de Carreira – isolado – Nível VIII – Faixas 

de 1 a 11. 

MANUAL DE CARGOS 

DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DE CARGOS 

Cargo da classe de: Técnico Acadêmico 

Grupo 5) Classes isoladas 

5.1 Ensino e Apoio Acadêmico 

DESCRIÇÃO DO CARGO 

Descrição sumária: 

Cargo cujas atribuições envolvem a prestação de serviços de apoio técnico-pedagógico ao 

planejamento, execução e acompanhamento e avaliação de atividades de ensino; pesquisa e 

consultoria. 

Principais atribuições: 

01. Colabora na fase de elaboração de projetos de ensino, treinamento, consultoria e 

pesquisa, promovendo e participando de reuniões entre técnicos; consultando documentos e 

bibliografia; preenchendo formulários; redigindo propostas para apresentá-los para discussão 

interna e negociação. 

02. Efetua contatos externos, prestando e solicitando informações; redigindo 

correspondências e participando de reuniões para subsidiar a implementação e 

acompanhamento de projetos. 
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03. Prepara relatórios relativos as atividades de ensino, pesquisa e consultoria, redigindo, 

elaborando quadros e tabelas e fazendo análises preliminares sobre o desenvolvimento das 

mesmas, para subsidiar decisões. 

04. Acompanha o processo administrativo referente a recebimentos e pagamentos, solicitando 

a preparação dos documentos necessários; analisando a execução orçamentária e sugerindo 

medidas para garantir o equilíbrio financeiro do projeto. 

05. Organiza, segundo planejamento, as atividades do professorado, distribuindo horários, 

número de horas-aula, determinando turmas, providenciando e normatizando material 

didático, para possibilitar o desenvolvimento harmônico do processo ensino-aprendizagem. 

06. Responsabiliza-se pela criação e elaboração de materiais para divulgação das atividades 

de ensino, pesquisa e consultoria através dos meios de comunicação. 

07. Colabora na seleção de candidatos aos cursos preparando quadros ou tabelas; 

organizando a documentação do(s) candidato(s); acompanhando o processo seletivo e 

elaborando a relação dos selecionados. 

08. Supervisiona o processo de convocação e matrícula dos selecionados verificando o 

cumprimento de prazos e de emissão de certificados pela Secretaria do Órgão, orientando e 

acompanhando sua elaboração e assinatura. 

09. Planeja, acompanha e avalia o desenvolvimento da atividade educativa dando suporte a 

professores e alunos através de contatos, reuniões e aplicação de instrumentos de avaliação 

da atividade, para efetuar ajustes na programação. 

10. Realiza, junto aos alunos, seminários de integração de grupos e avaliação de cursos, em 

sua área de atuação. 

11. Desenvolve trabalhos de pesquisa, segundo tema pré-estabelecido, consultando fontes- 

bibliográficas e documentais, fazendo anotações e tabulações, para possibilitar a permanente 

atualização do tema em questão. 

12. Organiza e analisa dados coletados, dando-lhes tratamento descritivo e/ou quantitativo, 

fazendo análises preliminares e classificando-os, para subsidiar as atividades de pesquisa do 

Órgão. 
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13. Elabora pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas e 

observações, sugerindo medidas para implantação, /desenvolvimento ou aperfeiçoamento de 

atividades, em sua área de atuação. 

14. Mantém intercâmbio de informações técnicas com profissionais de sua área ou de outras 

especializações, em âmbito interno ou externo à Instituição, participando de seminários, 

palestras, reuniões, grupos de estudos e encontros, para aperfeiçoamento profissional e 

integração de conhecimentos. 

15. Colabora nas atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, 

realizando treinamento em serviço ou palestras, para contribuir no desenvolvimento qualitativo 

dos recursos humanos em seu campo de atuação. 

16. Desempenha outras tarefas de mesma natureza e igual nível de complexidade, inerentes 

à sua formação profissional. 

TITULO DO CARGO: Técnico Acadêmico 

ESPECIFICAÇÃO DO CARGO 

INSTRUÇÃO: Curso de nível superior nas áreas de Ciências Sociais e Humanas. 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS: Conhecimentos práticos na área de Pedagogia e 

Comunicação Visual. 

EXPERIENCIA: 2 anos. 

OUTROS REQUISITOS: 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS: Microcomputador e Impressora. 

LOCAL DE TRABALHO: 

Escritório. 

CARGA HORARIA: 40 h/semanais. 

TURNO DE: 08 (oito) horas. 

ADICIONAL: 

RECRUTAMENTO: Seleção interna e externa. 

PROMOÇAO: Através de análise de desempenho. 
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ACESSO: 

OBSERVAÇOES: 

 

3.2.1.4. REGIME DE TRABALHO 

O corpo docente da Escola está sujeito à prestação de serviços dentro dos seguintes regimes: 

Dedicação Exigência 

Tempo integral (TI) Prestação de 40 horas semanais de trabalho, sendo 20 horas 

em ensino e 20 horas em estudos, pesquisas, extensão, 

produção científica e intelectual, planejamento, avaliação e 

orientação de estudantes. 

Tempo parcial (TP) Docente contratado atuando com 12 ou mais horas semanais de 

trabalho na mesma instituição, reservado pelo menos 25% do 

tempo para estudos, planejamento, avaliação e orientação de 

estudantes. 

Horista (HA) Prestação de horas-aula contratadas. 

 

As horas de trabalho não utilizadas em atividades de ensino são distribuídas em preparo de 

aulas, assistência aos alunos, preparação e correção de provas e exames, pesquisas, funções 

administrativas, reuniões em órgãos colegiados, participação em eventos de capacitação, 

trabalhos práticos ou atividades de assessoria e extensão. 

3.2.1.5. POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO 

A Escola tem por princípio a promoção da melhoria contínua da titulação acadêmica dos 

professores e de sua atualização nas metodologias, didática e tecnologias educacionais. A 

Escola oferece aos seus professores os seguintes incentivos: 

 bolsas de estudos integrais ou parciais para programas de doutorado, mestrado, 

especialização ou aperfeiçoamento; 
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 auxílio financeiro e operacional para que os seus professores participem de 

congressos, seminários, simpósios e eventos similares, em sua área de atuação ou 

em área afim; 

 cursos de treinamento e atualização profissional, com gratuidade integral; 

 divulgação e/ou publicação de teses, dissertações, monografias ou outros trabalhos 

acadêmicos ou profissionais de seu pessoal docente; 

 infraestrutura para que os seus professores imprimam ou editem suas produções 

científicas, sob o patrocínio da Escola; e 

 licença, sem perda do vencimento, para participação em programas, externos ou 

internos, de pós-graduação e/ou de treinamento profissionais. 

3.2.1.6. INCENTIVOS AOS DOCENTES 

Os incentivos à publicação dos docentes são realizados por meio do Programa de Apoio à 

Pesquisa e Produção Acadêmica Docente. 

O objetivo é fomentar o aumento quantitativo e qualitativo das pesquisas e publicações de 

professores do corpo permanente da Escola. O programa destina anualmente recursos para 

financiamento de pesquisa e premiação de professores por volume e qualidade de 

publicações acadêmicas. 

3.2.1.7. APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO AOS DOCENTES 

Com o objetivo de orientar professores na condução de disciplinas, sugerindo metodologias, 

recursos, atividades e propostas de trabalho, além de orientar a relação professor-aluno, a 

Escola conta com o apoio do Núcleo de Apoio Pedagógico ao Ensino de Graduação – NAP 

no Curso de Graduação em Ciências Econômicas. 

3.2.1.8. CRONOGRAMA E PLANO DE EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE 

Em conformidade com as diretrizes estratégicas estabelecidas no PDI, a Escola orienta-se 

pela busca constante da excelência acadêmica, preferencialmente ao crescimento 

quantitativo. Tais diretrizes implicam em mudança da composição do quadro docente, 

primando por uma migração para professores com titulação de doutor, alta produtividade 

acadêmica, maior dedicação e envolvimento com as atividades de ensino, pesquisa, extensão 

e gestão da escola. 

Cronograma de expansão (nº de docentes) 
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Titulação Regime de 

trabalho 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

 

Doutor 

 

Tempo Integral 

 

44 45 45 46 47 

 

Doutor 

 

Tempo Parcial 

 

13 14 15 16 17 

 

Total 

 

 

 

 

57 59 60 62 64 

 

Salienta-se que os professores da Escola estão sujeitos ao regime de trabalho definido pela 

CLT. Os professores de carreira estão sujeitos ao regime de tempo integral e devem prestar 

35 horas semanais de trabalho, distribuídas entre aulas presenciais ou à distância, estudos, 

pesquisas, extensão, produção científica e intelectual, planejamento e avaliação. 

As demais categorias (extra carreira, conferencista e visitante) estão sujeitas ao seguinte 

regime de trabalho: 

 Tempo Parcial – TP: segue a definição da Portaria Normativa 40, consolidada em 29 

de dezembro de 2010: “Docente contratado atuando com 12 ou mais horas semanais 

de trabalho na mesma instituição, reservado pelo menos 25% do tempo para estudos, 

planejamento, avaliação e orientação de estudantes. ” 

 Horistas - professores que recebem seus vencimentos em função apenas das horas-

aula contratadas. 

As horas de trabalho não utilizadas em atividades de ensino são distribuídas em preparo de 

aulas, assistência aos alunos, preparação e correção de provas e exames, pesquisas, funções 
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administrativas, reuniões em órgãos colegiados, participação em eventos de capacitação, 

trabalhos práticos ou atividades de assessoria e extensão. 

3.2.2. CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

3.2.2.1. ESTRUTURAÇÃO 

O corpo técnico-administrativo da Escola, formado atualmente por 33 pessoas, é constituído 

por todos os funcionários não docentes e tem a seu cargo os serviços de suporte às atividades 

finalísticas necessárias ao bom funcionamento da Escola. 

A Escola zela pela manutenção de padrões de recrutamento, seleção e condições de trabalho 

condizentes com sua natureza, bem como por oferecer oportunidades de aperfeiçoamento 

técnico-profissional a seus colaboradores. 

Os colaboradores não docentes são contratados pela mantenedora segundo o regime das 

leis trabalhistas, observados os critérios e normas estabelecidos no Regimento Interno da 

Escola e no Plano de Cargos e Salários (PCS) da FGV. 

3.2.2.2. PLANO DE CARREIRA 

O Plano de Cargos e Salários – PCS, implantado desde 1992, foi criado com o objetivo de 

valorizar o trabalho dos que assinam contrato com a Fundação Getúlio Vargas, dotando-a, ao 

mesmo tempo, de um indispensável instrumento de gestão de pessoal, permitindo-lhe atrair, 

desenvolver, remunerar e manter pessoas altamente qualificadas em seu Quadro Funcional. 

O PCS foi estruturado através de estudos realizados por uma Comissão de Funcionários, por 

iniciativa da Direção da FGV, acompanhados por outra Comissão de Representantes dos 

funcionários, devidamente eleitos, também integrada pelo Presidente da Associação dos 

Funcionários da Fundação Getúlio Vargas – ASFGV. 

Estes estudos, ao final, previram, também, normas para a revisão periódica do Plano, a se 

efetivar sempre que necessário ou desejável, criada, para tanto, uma específica Comissão de 

Políticas de Administração de Cargos e Salários. 

O Quadro Funcional Permanente da FGV foi estruturado em seis grupos: 

GRUPO 1 - CARREIRAS DE ENSINO, PESQUISA E ANÁLISES ECONÔMICAS 

1.1 CARREIRA DE MAGISTÉRIO: Professor Titular; Professor Adjunto; Professor Assistente 
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1.2 CARREIRA DE PESQUISADOR: Pesquisador Sênior; Pesquisador Pleno; Pesquisador 

Júnior 

1.3 CARREIRA DE ESPECIALISTA EM ANALISES ECONÔMICAS: Especialista em Análises 

Econômicas Júnior; Especialista em Análises Econômicas Pleno; Especialista em Análises 

Econômicas Sênior 

1.4 CARREIRAS DE APOIO TÉCNICO A ANÁLISES ECONÔMICAS: Técnico em Análises 

Econômicas; Auxiliar Técnico em Análises Econômicas 

GRUPO 2 - CARREIRAS DE DOCUMENTAÇÃO E DE INFORMAÇÃO 

2.1 CARREIRA DE BIBLIOTECÁRIO: Bibliotecário Sênior; Bibliotecário Pleno; Bibliotecário 

Júnior; Auxiliar de Biblioteca 

2.2 CARREIRA DE ANALISTA DE SISTEMAS: Analista de Sistema Sênior; Analista de 

Sistema Pleno; Analista de Sistema Júnior 

2.3 CARREIRA DE PROGRAMADOR: Programador Sênior; Programador Pleno; 

Programador Júnior; Técnico de Processamento de Dados 

2.4 CARREIRA DE ARQUIVISTA: Arquivista Sênior; Arquivista Pleno; Arquivista Júnior; 

Técnico de Arquivo 

2.5 CARREIRA DE TÉCNICO DE INFORMAÇÃO: Técnico de Informação Sênior; Técnico de 

Informação Pleno; Técnico de Informação Júnior 

2.6 CARREIRA DE PRODUÇÃO EDITORIAL: Técnico de Produção Editorial Sênior; Técnico 

de Produção Editorial Pleno; Técnico de Produção Editorial Júnior; Produtor Gráfico 

2.7 CARREIRA DE EDITORAÇÃO: Técnico de Editoração de Texto Sênior; Técnico de 

Editoração de Texto Pleno; Técnico de Editoração de Texto Júnior 

2.8 CARREIRA DE EDITORAÇÃO ELETRÔNICA: Técnico de Editoração Eletrônica; Auxiliar 

de Editoração Eletrônica 

GRUPO 3 - CARREIRAS TÉCNICAS E DE APOIO ADMINISTRATIVO 
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3.1 CARREIRA ADMINISTRATIVA: Gerente Administrativo; Assistente Administrativo Sênior; 

Assistente Administrativo Pleno; Assistente Administrativo Júnior; Agente Administrativo; 

Auxiliar Administrativo 

3.2 CARREIRA DE CONTADOR: Contador; Técnico de Contabilidade 

3.3 CARREIRA DE SECRETARIADO: Secretária Executiva; Técnico em Secretariado 

GRUPO 4 - CARREIRAS DE SERVIÇOS AUXILIARES 

4.1 CARREIRA DE APOIO GRÁFICO: Oficial Gráfico; Auxiliar Gráfico; Operador de 

Copiadora 

4.2 CARREIRA DE RESTAURANTE: Cozinheiro; Auxiliar de Restaurante; Auxiliar de Cozinha 

GRUPO 5 - CLASSES ISOLADAS 

5.1 ENSINO E APOIO ACADÊMICO: Professor Extra Carreira Técnico Acadêmico 

5.2 PESQUISA: Auxiliar de Pesquisa 

5.3 PROCESSAMENTO DE DADOS: Operador de Computador Digitador 

5.4 ARQUIVOLOGIA: Técnico de Microfilmagem 

5.5 PRODUÇÃO EDITORIAL: Revisor de Provas 

5.6 COMERCIALIZAÇÃO E VENDAS: Balconista Correspondente Bilíngue 

5.7 APOIO ADMINISTRATIVO: Contínuo; Datilógrafo; Técnico em Equipamento Audiovisual 

5.8 ADVOCACIA: Advogado 

5.9 MEDICINA E ASSISTÊNCIA AO FUNCIONÁRIO: Médico do Trabalho; Nutricionista; 

Assistente Social; Técnico de Segurança do Trabalho; Auxiliar de Enfermagem do Trabalho 

5.10 RECEPÇÃO: Recepcionista Ascensorista Telefonista Motorista Agente Patrimonial 

Agente de Portaria 

5.11 RESTAURANTE: Operador de Caldeira Copeiro 

5.12 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO: Técnico em Manutenção Predial 
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GRUPO 6 - GERENCIAL 

6.1 Cargos de Direção Superior 

6.2 Cargos de Direção Intermediária 

6.3 Cargos de Supervisão 

6.4 Cargos de Secretariado 

6.5 Cargos ou Funções Temporárias 

A admissão em qualquer cargo deve se dar mediante processo seletivo, observados os 

requisitos mínimos de provimento, sendo que o salário do funcionário deve corresponder à 

primeira faixa do nível salarial, podendo ocorrer admissão em outras faixas que não a inicial 

do respectivo nível, quando houver vagas ou houver necessidade de uma qualificação 

profissional específica. 

O PCS prevê três formas de movimentação do funcionário dentre o quadro da FGV: 

Promoção – Caracteriza-se pela alteração do salário do funcionário, dentro da mesma classe 

salarial do cargo que ocupa. 

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

complexidade, usualmente na mesma carreira. A descrição de cada classe na Carreira ficou 

estabelecida conforme a seguir: 

 

Júnior ou Assistente – Não é requerida experiência mínima para provimento do cargo. Para o 

seu pleno desempenho são necessários, no mínimo, dois anos de exercício no cargo. A 

instrução mínima requerida é graduação para os cargos técnicos. 

Pleno ou Adjunto – A experiência mínima requerida para acesso ao cargo é de três anos. Para 

o efetivo desempenho do trabalho são necessários, no mínimo, seis anos de experiência 

acumulada, no mínimo. 

Sênior ou Titular – Para o pleno desempenho do trabalho é requerida experiência mínima 

acumulada de dez anos na função. É necessário que tenha desenvolvido e/ou implementado 

projeto de impacto na Instituição. 
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Transferência – Caracteriza-se pela mudança do funcionário de um cargo para outro de 

mesmo nível salarial em classe distinta, seja isolada ou pertencente à carreira. 

O salário de cada funcionário foi determinado pelo valor da classe que ocupa e pelo seu 

desempenho, sendo o seu posicionamento na faixa salarial resultante dessas duas análises: 

a primeira parte do salário, referente ao cargo, é estabelecida através da avaliação de cargos, 

ou seja, sua posição hierárquica/estratégica na FGV, e dos dados do mercado. Ficou 

estabelecido que este valor será representado pelo salário inicial de cada nível, na faixa 1; 

a segunda parte do salário, referente ao indivíduo, dependerá da avaliação de seu 

desempenho e de regras de movimentação. Ficou estabelecido que os valores destes salários 

seriam indicados de acordo com as faixas salariais. 

O texto do Plano de Cargos e Salários da FGV encontra-se no item 3.2.1.3 Plano de Carreira. 

3.2.2.3. POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO 

A Escola zela pela manutenção de padrões de recrutamento e condições de trabalho 

condizente com sua natureza de instituição educacional, bem como por oferecer oportunidade 

de aperfeiçoamento técnico-profissional a seus funcionários. 

As políticas de qualificação para o corpo técnico-administrativo têm por finalidade aprimorar 

a sua qualificação e promover a melhoria da qualidade das funções. Para tanto, são oferecidas 

aos funcionários bolsas de estudo para os cursos de graduação, pós-graduação lato sensu e 

stricto sensu, correspondentes a um auxílio monetário mensal de até 100% da mensalidade 

do curso frequentado. 

Além disso, a Escola também apoia a participação de funcionários em congressos, seminários 

ou outras atividades ligadas às funções de apoio técnico, administrativo e operacional 

realizadas na Escola ou por outras organizações. 

3.2.2.4. CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

No quadro abaixo é apresentada a expansão prevista para o corpo técnico administrativo da 

Escola. 

Cronograma de expansão (nº de colaboradores) 
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Escolaridade dos 

Funcionários Técnicos 

Administrativos 

2017 2018 2019 2020 2021 

Qtde. Qtde. Qtde. Qtde. Qtde. 

Fundamental 

Incompleto 

1 1 1 1 1 

Fundamental Completo 0 0 0 0 0 

Ensino Médio 4 4 4 4 4 

Ensino Superior 10 11 11 11 11 

Especialização 12 12 13 13 15 

Mestrado 5 5 6 7 7 

Doutorado 1 1 1 1 1 

Total 33 34 36 37 39 

 

3.3. Políticas de atendimento aos discentes 

3.3.1. FORMAS DE ACESSO 

A Escola tem se pautado por esforços continuados para ampliar as possibilidades de acesso 

de estudantes de todas as regiões do Brasil aos seus cursos, através de princípios 

estritamente meritocráticos. A estes se somam, também, critérios socioeconômicos na 

concessão de benefícios de apoio aos estudantes com necessidades materiais. 

O acesso ao curso de Graduação é feito através da classificação no processo seletivo, análise 

de histórico escolar, reingresso para portadores de diploma de curso superior, convênio 

cultural, análise de memorial, aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio 

– ENEM, transferência interna e transferência externa – de acordo com o que está previsto 

na legislação do MEC e no Regimento da Escola. 

No período que antecede ao processo seletivo – e com o objetivo de ampliar as possibilidades 

de escolha dos jovens que ingressam no Ensino Superior –, a Escola elaborou e vem 

executando um programa de debate, informação e orientação profissional aos estudantes do 
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Ensino Médio. O programa consiste em um conjunto de atividades específicas dentro e fora 

da Instituição. Neste conjunto, estão contempladas as seguintes atividades: 

1) Palestras realizadas nas escolas de Ensino Médio, públicas e privadas, por 

professores da FGV, apresentando os cursos de graduação e informando sobre as 

profissões e as possibilidades de inserção dos jovens no mercado de trabalho; 

2) Curso de Economia para não-economistas que tem como objetivo apresentar, em 

linguagem não técnica, a maneira como a Economia nos ajuda a pensar diversos 

problemas do dia-a-dia, propondo soluções inovadoras, baseadas em sólida teoria e 

conhecimento da realidade concreta; 

3) Participação nas feiras de Orientação Vocacional promovidas pelas escolas de Ensino 

Médio, com vistas à informação aos futuros candidatos sobre o processo seletivo e a 

dinâmica dos cursos; e 

4) Eventos promovidos pela Diretoria de Comunicação e Marketing (DICOM) da FGV, 

através do “Programa Dia FGV”, que visa mostrar aos alunos do Ensino Médio dos 

principais colégios do estado do Rio de Janeiro a importância da escolha por uma 

instituição respeitada no mercado e que investe na formação de excelência de 

gestores. O Programa funciona durante o período vespertino, quando os alunos dos 

colégios inscritos e seus respectivos coordenadores realizam uma visita guiada aos 

setores destinados à Graduação, assistem a uma palestra sobre a FGV e, em seguida, 

são direcionados a um auditório do curso de Graduação e assistem à apresentação 

do coordenador do curso. Nessas apresentações, os alunos experimentam uma 

situação de aula em uma das disciplinas dos cursos de Graduação, ampliando assim 

os conhecimentos sobre opções de carreira profissional. Ao final do encontro, o 

coordenador realiza uma explanação sobre o futuro da carreira e abre espaço para 

possíveis dúvidas dos candidatos. 

O processo seletivo para ingressar no curso de Graduação através do Vestibular é planejado 

e realizado anualmente sob os cuidados de um setor especializado da própria FGV – a 

Coordenadoria de Admissão aos Cursos Regulares (CACR). As provas do processo seletivo 

têm por base os programas do Ensino Médio, de acordo com conteúdos específicos e 

ponderações de graus indicados no Edital do Processo Seletivo, disponibilizado pela IES no 

ato da inscrição. As provas ocorrem em dois módulos: objetivo e discursivo. Todas as provas 

do módulo discursivo e do módulo objetivo estarão à disposição dos candidatos na internet, 

após a sua realização. 
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O candidato que realizar inscrição para participar do processo de seleção para o curso de 

Graduação em Economia, exclusivamente, com base no resultado do ENEM deverá obter 

Média Aritmética das notas das provas objetivas e da redação igual ou superior a 800 

(oitocentos). 

O aluno regularmente matriculado em um dos cursos de graduação da FGV que optar pelo 

ingresso no Curso de Graduação em Ciências Econômicas através do processo de 

transferência interna, deverá solicitar tal procedimento através de requerimento realizado na 

Secretaria de Registros Acadêmicos, podendo o seu requerimento ser deferido ou indeferido 

pela Coordenação do Curso de Graduação em Economia, de acordo com critérios próprios 

estabelecidos e previstos no Regimento da Escola. 

O candidato que optar pelo ingresso no Curso de Graduação em Ciências Econômicas 

através do processo de transferência externa, quando aberto, deverá se submeter às normas 

estipuladas no “Edital de Transferência Externa” elaborado pela coordenação do curso de 

Graduação em Ciências Econômicas. 

O reingresso é facultado aos portadores de diploma de curso superior que desejam titular-se 

ou habilitar-se no curso de Economia, observada a existência de vaga e avaliação satisfatória 

em processo seletivo específico. 

O ingresso de estudantes mediante Convênio Cultural ocorre com base em Acordos ou 

Convênios celebrados com outras Instituições de Ensino, firmados por Protocolo, na forma do 

Regimento da Escola, no qual estarão definidos número de vagas, critérios e condições. 

As inscrições para os processos seletivos de ingresso ao Curso de Ciências Econômicas são 

abertas por Edital, em que constarão o número de vagas, os prazos, a documentação exigida 

para os candidatos, as modalidades e instrumentos utilizados para a seleção, os critérios de 

aprovação e classificação e demais informações úteis e necessárias. 

O candidato classificado e autorizado para ingresso no Curso deverá providenciar sua 

matrícula na Instituição e inscrever-se na(s) disciplina(s) que vai cursar, apresentando, dentro 

do prazo estipulado, os documentos exigidos, conforme instruções que lhe serão previamente 

fornecidas. 

O não comparecimento para matrícula dentro do prazo estabelecido autoriza a Escola a 

processar reclassificação e matrícula dos candidatos subsequentes, dentro da ordem de 

classificação, obedecidos os prazos de prescrição do processo seletivo. 
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O ingresso no Programa de Mestrado tem como referência usual e básica o exame da 

ANPEC. 

O ingresso no Programa de Doutorado pode ser de duas formas: 

 Seleção Externa (Doutorado Direto) por meio de edital; e 

 Seleção Interna (para alunos oriundos do Mestrado da Escola). 

No Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças, o ingresso pode ser realizado 

por meio das seguintes modalidades de processo seletivo: prova objetiva e entrevista; 

resultado de uma das provas: ANPEC, ANPAD, GRE ou GMAT; transferência externa ou 

interna, e reingresso para ex-alunos do curso. 

O Pós-Doutorado da Escola, iniciado em 2013, é um programa de pesquisa realizado por 

portadores de título de Doutor e desenvolvido com o acompanhamento de um professor 

doutor do Programa de Pós-Graduação da Escola. Alinhado com os objetivos da Escola de 

manter os elevados níveis de excelência acadêmica e inovação, espera-se que os resultados 

da participação dos pós-doutorandos da Escola em pesquisas sejam compartilhados e 

divulgados em seminários, congressos, livros e, principalmente, em periódicos científicos, 

nacionais e internacionais. O ingresso se dá por meio de Edital específico. 

3.3.1.1. PROGRAMAS DE APOIO PEDAGÓGICO E FINANCEIRO 

De acordo com o Regulamento do curso de Graduação em Ciências Econômicas, o ingresso 

pode ser realizado por meio das seguintes modalidades de processo seletivo: Processo 

Seletivo (vestibular); Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM; transferência externa e 

transferência ex-oficio; reingresso para portadores de diploma de curso superior e convênio 

cultural. 

A Escola possui cinquenta (100) vagas anuais (autorizadas pelo MEC), compreendendo aulas 

matutinas e vespertinas, incluindo as atividades de monitorias e reposições de aula, quando 

for o caso. 

A Instituição já inicia o seu processo seletivo apoiando o candidato quanto à questão 

financeira. O candidato que tenha concluído ou esteja concluindo todo o Ensino Médio (1º, 2º 

e 3º anos) em escola pública (municipal, estadual ou federal), no Brasil, poderá solicitar 

isenção da taxa de inscrição do vestibular, mediante a entrega de alguns documentos 

comprobatórios descritos no edital do processo seletivo. 

http://www.anpec.org.br/novosite/br/exame
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Ainda dentro deste espírito, a Escola possui programa de bolsas de estudos integral, 

disponibilizadas aos alunos que se classificam no vestibular do 1° ao 10° lugar no curso de 

Graduação em Ciências Econômicas. 

A Escola concede bolsas de estudos dividas em duas modalidades: bolsas restituíveis e 

bolsas não restituíveis. 

Bolsa Restituível 

Concedida semestralmente na forma de financiamento escolar aos alunos do curso de 

graduação que demonstrarem bom rendimento acadêmico e/ou necessidade econômico-

financeira. Os recursos financeiros da Bolsa Restituível provêm do Fundo de Bolsas da 

Fundação Getulio Vargas (Portaria Nº 17/2002), cujo financiamento é corrigido pelo Índice 

Geral de Preços de Mercado (IGP-M). O percentual a ser concedido a cada aluno varia de 0% 

a 100% do valor das mensalidades no semestre escolar e será definido por decisão da 

Comissão de Bolsas da Escola, com base na documentação apresentada pelo aluno 

requerente, sendo ouvida a Assistente Social neste processo, para fins consultivos. O 

ressarcimento é obrigatório, devendo o aluno iniciar o pagamento do valor financiado um ano 

após a conclusão do curso. A concessão e manutenção da bolsa restituível dependerão da 

observação dos seus respectivos critérios, expressos no Regulamento de Bolsas. 

Bolsas Não Restituíveis (fundo perdido) 

Bolsa Mérito 

O Programa de Bolsa Mérito está divido em duas modalidades: 

 Bolsa Mérito Processo Seletivo (Vestibular) - Bolsa não requerimento: é concedida de 

acordo com a classificação no processo seletivo (vestibular). O curso de Graduação 

em Ciências Econômicas oferece bolsas integrais (100%) aos seus 10 (quinze) 

primeiros classificados no exame processo seletivo (Vestibular). 

 Bolsa Mérito Rendimento Acadêmico - Bolsa requerimento: é concedida de acordo 

com o desempenho acadêmico no decorrer do curso intermitente. São oferecidas 

bolsas aos alunos de graduação em função do desempenho acadêmico durante o 

curso, consistindo na gratuidade integral ou parcial de mensalidades escolares. A 

bolsa mérito de desempenho acadêmico será concedida anualmente, obedecendo-se 

o desempenho acadêmico acumulado (CR - Coeficiente de Rendimento) do bolsista, 

no período imediato e anterior. A bolsa mérito de desempenho acadêmico é pessoal, 
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intransferível e não restituível pelo discente. Em caso de não efetivação ou de 

desistência de matrícula por parte de candidato ou aluno contemplado, a bolsa será 

suspensa imediatamente. 

Bolsa ENEM 

O curso de Ciências Econômicas oferece 5 (cinco) bolsas de 100% por mérito para os cinco 

primeiros colocados na classificação do ENEM com média aritmética das notas das provas 

objetivas e da redação igual ou superior a 800. Esta bolsa é válida unicamente para ingresso 

no curso no primeiro semestre do ano a que se refere o processo seletivo. 

Bolsa a Funcionários e Dependentes 

Aos funcionários da FGV e seus dependentes legais é concedida a gratuidade integral ou 

parcial das mensalidades escolares no curso de graduação da Escola, obedecendo a 

Cláusula Oitava do Acordo Coletivo de trabalho (Nº MR025546/2011). A concessão será feita 

mediante o requerimento do funcionário da Instituição. 

Todas as Bolsas (à exceção de Mérito Vestibular) devem ser solicitadas à Comissão de Bolsas 

da Escola e só serão concedidas após aprovação. As mesmas poderão ser renovadas 

anualmente. A Bolsa não restituível a funcionários da FGV e aos seus dependentes legais é 

restrita à mensalidade escolar. 

Além das bolsas descritas acima, os alunos da Graduação têm feito pesquisas com bolsas de 

iniciação científica do CNPq ou bolsa concedida pela própria Escola. Para serem bolsistas de 

iniciação científica, os candidatos passam por um processo de seleção que envolve análise 

do projeto de pesquisa, apreciação do histórico acadêmico do aluno e verificação da 

disponibilidade para execução do projeto. Com esta interação, pensa-se também no 

amadurecimento de aptidões, seja para a formação dos futuros ingressantes no programa de 

Pós-Graduação, bem como na importância da pesquisa para a atuação profissional dos 

estudantes. 

Bolsa para os Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu 

O Programa de Mestrado e Doutorado da Escola é isento de ônus para seus alunos. Bolsas 

de estudo são oferecidas para os melhores colocados no processo de admissão. 
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Além do apoio financeiro, a Escola provê ajuda aos alunos através do Núcleo de Apoio 

Pedagógico. 

Núcleo de Apoio Pedagógico 

O Núcleo de Apoio Pedagógico ao Ensino de Graduação das Escolas do Rio de Janeiro da 

Fundação Getulio Vargas foi criado pela Presidência da Fundação Getulio Vargas 

considerando a necessidade de equalizar o apoio prestado aos diretores e coordenadores 

dos cursos de graduação da FGV, no acompanhamento e supervisão da execução do projeto 

pedagógico dos cursos e a necessidade de aprimorar o atendimento didático-pedagógico 

prestado ao corpo discente e docente. Algumas de suas ações estão descritas nos itens 

3.1.4.2 e 3.3.2. 

3.3.2. ESTÍMULOS À PERMANÊNCIA (PROGRAMA DE NIVELAMENTO, ATENDIMENTO 

PSICOPEDAGÓGICO) 

A Escola possui estrutura de atendimento pessoal aos alunos e suas famílias, dedicada a 

resolver questões que se interponham à sua permanência até a conclusão do curso. 

Como parte de suas atribuições, o Núcleo de Apoio Pedagógico está dedicado a manter o 

acompanhamento permanente dos alunos durante sua permanência na Instituição. O perfil 

dos funcionários foi construído com a intenção deliberada de dotar o órgão das competências 

para julgar as eventuais manifestações dos alunos que possam antecipar sua dificuldade em 

progredir nos cursos ou qualquer tipo de inadequação que impeça seu aproveitamento 

satisfatório. 

Neste órgão, o aluno encontra o apoio necessário e o canal aberto para manifestar 

insatisfações ou trazer sugestões. Através desse canal, o aluno poderá ser encaminhado 

pessoalmente para o auxílio de professores orientadores e pedagogos e seus pleitos 

chegarão rapidamente às instâncias de decisão da Escola. 

Como elementos adicionais que favorecem a permanência do aluno, contam-se mecanismos 

facilitadores oferecidos na Fundação Getulio Vargas, como as bolsas de estudo integrais aos 

candidatos melhor classificados pelo processo seletivo, os financiamentos favorecidos de 

mensalidades escolares ou a possibilidade de transferência entre cursos dentro da Fundação 

Getulio Vargas. 
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Visando promover oportunidades de nivelamento, todos os alunos ingressantes são 

submetidos a uma avaliação diagnóstica, a ser realizada na primeira semana de aula. De 

acordo com o resultado desta avaliação, os alunos serão entrevistados individualmente e 

convidados, conforme suas necessidades, a frequentar as tutorias que estarão disponíveis 

durante o primeiro período do curso. 

Além destes, a Escola também desenvolve: 

 Programa de Monitoria - O Programa de Monitoria visa proporcionar aos discentes a 

participação efetiva e dinâmica em projeto acadêmico de ensino, no âmbito de 

determinada unidade curricular, sob a orientação direta do docente responsável pela 

mesma. Desta forma, os alunos têm a possibilidade de esclarecer dúvidas e consolidar 

os conhecimentos em encontros com os monitores. 

 Programa de Tutoria - O Programa de Tutoria consiste no atendimento e orientação a 

alunos do curso de graduação, oferecido por alunos regularmente inscritos em cursos 

de pós-graduação strictu sensu da Escola. O contato com alunos de Mestrado e 

Doutorado estimula e amadurece academicamente o aluno da Graduação. 

 Apoio Psicopedagógico ao Discente - Com o objetivo de orientar os alunos no que diz 

a respeito à vida escolar, em temas como notas, desempenho, trabalhos, provas e 

frequência; além de servir como atendimento específico para orientar o corpo discente 

no tocante a problemas de aprendizagem, a Escola conta com serviços de orientação 

administrativa, pedagógica e profissional. 

 Orientação Administrativa - o aluno da Escola tem à sua disposição uma intranet com 

todas as informações necessárias para a condução do seu curso: disciplinas, horários, 

locais, disponibilidade de vagas, notas, material didático, perfil dos professores, 

disciplinas por eles ministradas, matrícula e trancamento on-line e pagamento de 

mensalidade. A estrutura de atendimento pessoal, independente das facilidades da 

Internet, está disponível ao aluno, além do acompanhamento por parte do professor. 

 Orientação Pedagógica - o Núcleo de Apoio Pedagógico ao Ensino é o órgão criado 

para dar todo tipo de apoio necessário ao aluno e ouvir suas sugestões. O aluno pode 

contar com o auxílio de professores, pedagogos, orientadores vocacionais e 

psicólogos. Esses profissionais acompanham o aluno desde o momento em que 

ingressa na Escola percorrendo todo período de sua permanência. O Anexo D 
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apresenta as Políticas de acompanhamento de alunos ingressantes nos cursos de 

graduação da FGV. 

 Orientação Profissional - a Escola, além de buscar a excelência no ensino, auxilia o 

aluno no momento de seu ingresso no mercado de trabalho. O Núcleo de Estágio e 

Desenvolvimento de Carreira - NEDC é o órgão responsável pelos estágios dos 

alunos, bem como pela orientação e colocação profissional dos alunos formandos. 

 Atendimento Extraclasse - O atendimento extraclasse aos alunos é realizado pelos 

professores em regimes de trabalho de tempo integral e tempo parcial. 

 Inclusão Digital - Curso Básico de Excel - Promovido pela Escola, o curso básico de 

Excel, totalmente gratuito, fomenta a democratização do acesso às tecnologias da 

Informação. Os objetivos deste curso incluem ensinar como trabalhar com as planilhas 

e células e como estruturar tópicos, proteger dados e atingir metas, entre outros. 

3.3.3. PROGRAMAS DE APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS INTERNOS, EXTERNOS E À 

PRODUÇÃO DISCENTE. 

Em todos os níveis de cursos da graduação ao pós-doutorado, a Escola segue as políticas 

implementadas pelas demais escolas da FGV como a promoção de eventos para divulgação 

e debate da produção acadêmica de alunos e professores. Anualmente as escolas promovem 

seus Seminários de Iniciação Científica, a porta de entrada para os discentes na vida 

acadêmica. Nos cursos de pós-graduação stricto sensu existem os seminários de dissertação 

e de tese quando os alunos apresentam suas pesquisas em andamento. Os recursos para 

tais atividades virão tanto de fontes internas quanto das agências de fomento existentes: 

CNPq, CAPES, INEP, FAP-DF e organismos estrangeiros e internacionais. 

A Escola fomenta a disseminação de trabalhos científicos de seu corpo discente bem como 

intensificar o seu envolvimento com a atividade de pesquisa. A Escola também promover a 

participação de seus alunos em congressos com o intuito de estimular a divulgação das 

pesquisas. 

A Escola Brasileira de Economia e Finanças desenvolve a política de apoio total a realização 

de eventos internos, externos, produção docente e discente para o desenvolvimento da 

atividade acadêmica. As alianças estratégicas da escola envolvem universidades e 

organismos nacionais de alto prestígio, tendo como critérios a qualidade do ensino, a imersão 

na vida empresarial e a disposição ao equilíbrio na cooperação, abrangendo o intercâmbio 
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nacionais e internacionais de alunos e professores para a realização de pesquisas e eventos 

em conjunto. 

3.3.4. ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL (ESPAÇO PARA PARTICIPAÇÃO E CONVIVÊNCIA ESTUDANTIL) 

O objetivo da representação estudantil é promover os canais de comunicação e cooperação 

entre os agentes da comunidade acadêmica e, com isso, o enriquecimento do convívio 

democrático e do envolvimento da Escola com questões do universo estudantil. A 

representação discente é garantida nos termos da lei e do Regimento da Escola, inclusive 

com participação e direito a voz e voto em órgãos colegiados. 

A Escola atualmente conta com oito entidades estudantis. Todas são estruturadas pelos 

próprios alunos que assumem diferentes desafios para enriquecer a vivência e experiência ao 

longo da Graduação. 

A participação voluntária permite que eles se exponham a problemas, riscos e situações não 

previstas. Isto contribui para uma maior integração entre colegas de diferentes semestres, 

afim de reforçar amizades e, ainda, os prepara para o futuro que os espera. 

Centro Acadêmico de Economia - é o órgão representativo dos alunos da graduação em 

Ciências Econômicas na FGV no Rio de Janeiro. 

Atlética - é constituída por uma associação civil sem fins lucrativos, com a finalidade de 

difundir a prática de esportes. 

FGV+ - é uma entidade formada por alunos que buscam unir a vontade de promover mudança 

social à aplicação do conhecimento teórico. 

FGValley - é um núcleo formado por alunos, com o objetivo de fomentar o empreendedorismo, 

trazendo um ambiente criativo e inovador. 

FGV Jr. - é formada e gerida por graduandos da IES de modo autônomo e apartidário. Atende 

empresas de diferentes portes e naturezas e com especial atenção aos pequenos e médios 

negócios. 

Laboratório de Políticas Públicas - é uma entidade inovadora, comprometida com o 

desenvolvimento nacional e com o aprimoramento da gestão pública brasileira. 
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Liga de Mercado Financeiro - é formada pelos alunos com o objetivo de gerar, reproduzir e 

compartilhar conhecimento relacionado ao mercado financeiro. 

Sociedade de Debates FGV - A SDGV foi criada por alunos da Escola que, incomodados com 

o radicalismo crescente no debate público, resolveram criar uma organização que 

promovesse o livre confronto de ideias. A SDGV privilegia a diversidade de opinião, a 

pluralidade de pensamento e a liberdade de expressão. Tem como objetivo desenvolver o 

senso-crítico, a oratória e a qualidade argumentativa daqueles que participarem dos debates 

e eventos. 

3.3.5. ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS 

A Escola Brasileira de Economia e Finanças, consciente da importância do acompanhamento 

dos alunos que aqui se formaram, possui canais de comunicação com seus egressos. O 

Programa de Acompanhamento de Egresso é uma das ferramentas de pesquisa e avaliação, 

que tem como essência a troca de experiências e a integração entre 

egressos/alunos/empresas/instituição. 

Para a Escola, o Programa possibilita o acompanhamento profissional e a inserção no 

mercado de trabalho de seus ex-alunos. Além disso, permite a avaliação da eficiência e 

eficácia dos serviços educacionais ofertados pela IES, a adequação contínua das matrizes 

curriculares, a adequação do perfil profissional de seus egressos, e a análise da inserção 

destes no mundo do trabalho. 

O Programa de Acompanhamento de Egressos é uma ferramenta e uma fonte de dados e 

informações para a auto avaliação continuada da Escola. Além destes benefícios, a 

manutenção do relacionamento com os egressos também pode ser benéfica para os alunos 

matriculados, uma vez que temos a oportunidades de estágio e posições efetivas nas 

empresas dos nossos ex-alunos. 

Vale mencionar que todos os eventos realizados na Escola e na FGV são encaminhados via 

e-mail para os egressos, mantendo assim, uma grande oferta de educação continuada e troca 

de experienciais com o mercado. 

Objetivos Gerais 

Estabelecer um relacionamento contínuo com os egressos para incrementar a missão 

principal da Escola, que é a formação de recursos humanos. Conhecer e acompanhar o 
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desenvolvimento deles constitui um retorno importante para a qualidade do trabalho realizado 

e os necessários ajustes para a eficiência, a sinergia e a valorização dos cursos oferecidos 

pela instituição. 

Específicos 

Identificar o índice de satisfação dos profissionais formados pela Instituição, o grau de 

compatibilidade entre a sua formação e as demandas da sociedade e do mundo do trabalho, 

e as suas expectativas quanto à formação profissional continuada; 

Avaliar o desempenho institucional, por meio do acompanhamento da situação profissional 

dos egressos; 

Manter registros atualizados de alunos egressos; 

Avaliar o desempenho da instituição, através da pesquisa de satisfação do formando e do 

acompanhamento do desenvolvimento profissional dos ex-alunos; e 

Proporcionar encontros entre os egressos, com atividades programadas de integração. 

Instrumentos de Coleta de Dados 

Os dados são coletados através do “facebook” do Núcleo de Estágio e Desenvolvimento de 

Carreira - NEDC e também por meio de questionário eletrônico aplicado junto aos egressos 

de todos os cursos oferecidos pela Escola. 

Aplicação dos Instrumentos de Coleta de Dados 

Os questionários são integrados à página da internet da Escola Brasileira de Economia e 

Finanças. O conjunto de resultados destes questionários é sistematizado e representado por 

meio de tabelas e gráficos, e analisado pelos colegiados competentes, CPA e Diretoria. 
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4 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 

4.1. Plano para atendimento às diretrizes pedagógicas, estabelecendo os critérios 

gerais para a definição de: 

4.1.1. PERFIL DE EGRESSO 

A Escola Brasileira de Economia e Finanças se propõe a formar profissionais capazes de 

atender às demandas do mercado e às necessidades da sociedade, com capacidade para 

diagnosticar, desenvolver e implementar mudanças que contribuam para o desenvolvimento 

regional e do País. 

Conforme preconizado pelas Diretrizes Curriculares para cursos de Bacharelado em Ciências 

Econômicas, o egresso deverá apresentar um perfil centrado em sólida formação geral e com 

domínio técnico dos estudos relacionados com a formação teórico-quantitativa e teórico-

prática, peculiares ao curso. Além disso, enfatiza-se a visão histórica e do pensamento 

econômico aplicada à realidade brasileira e ao contexto mundial. Tal perfil exige os seguintes 

pressupostos: 

 Uma base cultural ampla, que possibilite o entendimento das questões econômicas no 

seu contexto histórico-social; 

 Capacidade de tomada de decisões e de resolução de problemas numa realidade 

diversificada e em constante transformação; 

 Capacidade analítica, visão crítica e competência para adquirir novos conhecimentos; 

e 

 Domínio das habilidades relativas à efetiva comunicação e expressão oral e escrita. 

Para desenvolver tudo isso que dele se espera, o egresso do curso de Ciências Econômicas 

deverá ter desenvolvidas as competências e habilidades previstas nas Diretrizes Curriculares 

do curso, a saber: 

 Desenvolver raciocínio logicamente consistente; 

 Ler e compreender textos econômicos; 

 Elaborar pareceres, relatórios, trabalhos e textos na área econômica; 

 Utilizar adequadamente conceitos teóricos fundamentais da ciência econômica; 

 Utilizar o instrumental econômico para analisar situações históricas concretas; 
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 Utilizar formulações matemáticas e estatísticas na análise dos fenômenos 

socioeconômicos; e 

 Diferenciar correntes teóricas a partir de distintas políticas econômicas. 

4.1.2. SELEÇÃO DE CONTEÚDOS 

As disciplinas e as atividades que integram a matriz curricular do Curso de Graduação têm 

seu conteúdo selecionado com base no perfil do egresso e em conformidade com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Ciências Econômicas. 

Na seleção e na organização dos conteúdos do curso serão considerados o nível cultural, os 

interesses e o perfil dos alunos, assim como os princípios metodológicos. A tarefa de pensar 

a pertinência dos currículos (concepção e prática), tendo em vista os objetivos institucionais, 

as demandas sociais (científicas, econômicas, culturais e outras) e as necessidades 

individuais é executada em conjunto pelo Núcleo Docente Estruturante e Colegiado da Escola 

Brasileira de Economia e Finanças. 

A Escola preza pelas diferenças e se preocupa em formar cidadãos e profissionais sem 

preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. Por este motivo, está empenhada em 

oferecer aos seus alunos ferramentas que possibilitem um aprendizado holístico em relação 

às demandas nacionais e internacionais. Esta forma de percepção do outro e do mundo sem 

preconceitos e sem barreiras chama-se acessibilidade atitudinal, que tanto pregamos e 

aplicamos em nossa Escola. 

A acessibilidade pedagógica é de extrema importância para a Escola. No desenvolvimento do 

curso de Graduação e na sua implementação há grande preocupação com a ausência de 

barreiras nas metodologias e técnicas de estudo. A forma como os professores concebem 

conhecimento, aprendizagem, avaliação e inclusão educacional é essencial para determinar 

a remoção das barreiras pedagógicas, ou inviabilizá-la. Por este motivo, nosso corpo docente 

está alinhado com as prerrogativas da IES para que seja possível a melhor formação dos 

discentes. 

4.1.3. MATERIAL DIDÁTICO INSTITUCIONAL 

O material didático institucional disponibilizado aos alunos, que está em total sintonia com o 

Projeto Político Pedagógico do curso, possui abrangência, bibliografia adequada, coerência 

teórica e contribui para a aprofundamento de temas, considerando aspectos da acessibilidade 

em suas diversas esferas. 
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4.1.4. PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS 

Entendendo o papel da formação metodológica do bacharel em Ciências Econômicas como 

caminho e não como fechamento, os princípios metodológicos da Escola Brasileira de 

Economia e Finanças enfatizam a pluralidade e a complementaridade potencial de todo e 

qualquer método. 

Assim, entre todas as metodologias que são utilizadas, destacam-se: aulas dialogadas, aulas 

expositivas, aulas práticas, aulas em laboratórios, resolução de listas de exercícios de 

diversos conteúdos praticados e inerentes ao curso, pesquisa bibliográfica e iniciação 

científica, além de metodologias de ensino baseadas na interação, tais como a discussão, o 

debate, o seminário e o estudo de casos. 

A Escola estimula, ainda, o uso de ferramentas informatizadas que permitam o acesso dos 

alunos aos textos e outros materiais didáticos em mídias eletrônicas. Sob esta ótica, está 

atenta ao avanço tecnológico relacionado ao ensino, incentivando docentes à participação em 

congressos e seminários que abordem temas relacionados à incorporação de novas 

tecnologias ao processo de ensino/aprendizagem, para que promovam no âmbito da 

Instituição as inovações desejadas. 

4.1.5. PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

A avaliação, na Escola Brasileira de Economia e Finanças, é entendida como um elemento 

fundamental ao processo de ensino e de aprendizagem, não sendo confundida com prova ou 

teste. Provas e testes não são entendidos como sinônimos de avaliação, mas como 

instrumentos que contribuem para o processo avaliativo. 

Os professores devem trabalhar com a ideia de uma avaliação continuada e progressiva, e 

compreenderem que, nessa concepção de avaliação, não devem se restringir somente aos 

instrumentos de avaliação como provas, mas sim levar em conta um conjunto de alternativas 

que possibilitem a melhor identificação do desempenho discente. Assim, o aluno deve ter 

continuamente avaliado a sua capacidade de observar, refletir e intervir nas atividades 

desenvolvidas em sala de aula, bem como nos seus processos de construção do 

conhecimento. 

A avaliação é discutida no âmbito do projeto pedagógico, buscando coerência entre teoria e 

prática. Ela centra-se no âmbito da sala de aula e podemos chamá-la de avaliação da 

aprendizagem dos alunos. Esta dimensão deve estar prevista nos planejamentos das aulas e 
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tem por função avaliar o rendimento dos alunos em relação aos conteúdos trabalhados, bem 

como sua participação em sala de aula e assiduidade com as tarefas. Sendo um processo 

contínuo, a avaliação da aprendizagem auxilia o professor no planejamento e replanejamento 

de suas aulas e de suas intervenções em sala de aula em relação aos seus alunos. 

A avaliação da aprendizagem dos alunos poderá ser realizada através de provas, testes, 

exercícios, tarefas individuais e/ou em grupos, seminários, trabalhos de aplicação prática, 

trabalhos visando a interdisciplinaridade, relatórios de visitas extracurriculares, dentre outras 

possibilidades de instrumentos. 

Conforme demonstrado acima, o discente do curso de Graduação em Economia é avaliado 

por diferentes instrumentos durante o período letivo. Independentemente deles, devem ser 

realizadas, no mínimo, duas avaliações, denominadas A1 e A2. 

São recomendadas, também, outras formas de avaliar como, por exemplo, trabalho 

extracurricular. Entende-se por trabalhos extracurriculares os realizados fora do âmbito do 

espaço da Escola: passeios, visitas etc., participação em sala de aula e projetos (em grupo) 

finais interdisciplinares. Cada uma destas avaliações tem uma ponderação na avaliação do 

aluno, podendo variar de disciplina para disciplina conforme a orientação da coordenação de 

curso e/ou do professor responsável pela disciplina. 

Esquematicamente, o sistema de avaliação no curso de Graduação da Escola funciona da 

seguinte forma: 

I. É composto de duas provas (A1 e A2), testes e trabalhos; 

II. A avaliação do desempenho do aluno em cada uma destas atividades é feita 

atribuindo-se uma nota expressa em grau numérico de 0 (zero) a 10 (dez), com 

aproximação até a segunda casa decimal, não sendo permitido o arredondamento; 

III. A média de aproveitamento em cada disciplina será obtida mediante média ponderada 

entre as notas de A1, A2 e Testes e Trabalhos; 

IV. Será considerado aprovado na disciplina o aluno cuja média ponderada de 

aproveitamento obtida em duas provas e trabalhos seja igual ou superior a 6 (seis) 

pontos; 

V. É considerado reprovado nas disciplinas: 

 O aluno cuja média ponderada de aproveitamento for inferior a 6 (seis), 

 O aluno que deixar de comparecer às verificações de aproveitamento A1 e A2 

nas datas fixadas, 
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 O aluno que não tiver ao final do período letivo uma frequência mínima de 75% 

das horas-aula e atividades curriculares, 

 O aluno que faltar às duas provas presenciais. Neste caso, sua média final será 

igual à Média Ponderada das Avaliações do Período; 

VI. O aluno que perder uma das Provas (A1 ou a A2), poderá fazer uma Avaliação 

Substitutiva (AS) em substituição à prova que tiver faltado; 

VII. Os casos omissos serão analisados e decididos pela Coordenação do Curso, 

mediante requerimento do aluno; e 

VIII. É facultado ao aluno o direito de pedido de revisão de prova. Em primeira instância, 

esta revisão será efetuada pelo professor responsável pela disciplina. Caso o aluno 

não concorde com a revisão realizada, poderá requerer uma banca formada pelo 

coordenador do curso e outros dois professores do corpo docente para, em segunda 

instância, reverem a prova. 

Trabalho Final de Curso 

A Escola Brasileira de Economia e Finanças torna obrigatório o trabalho de fim de curso de 

Graduação. O objetivo é fornecer aos alunos, além de uma formação de excelência voltada 

para o mercado de trabalho, os instrumentos necessários à pesquisa aplicada à Economia. 

A elaboração dos trabalhos na Escola sustenta-se nos seguintes critérios: (a) estímulo à 

produção acadêmica do aluno; (b) acompanhamento, orientação e metodologia adequados; 

e (c) estímulo à criatividade e à pesquisa ética, evitando o mau uso de fontes bibliográficas 

ou da Internet. 

Os alunos matriculados nas disciplinas de trabalho de conclusão de curso I e II são 

estimulados a produzir um trabalho final acadêmico aplicado, utilizando teorias e metodologias 

aprendidas durante o curso. 

Para ser aprovado, o aluno deverá obter média final (MF) igual ou superior a 6,0 (seis) numa 

escala de 0 a 10. No caso de aprovação, este status passa a constar do histórico escolar do 

aluno como aprovado por média. 

4.1.6. PRATICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS 

Como os professores são também pesquisadores, a Escola está sempre imersa no que existe 

de mais atual no campo da Economia. Desta forma, ocorre de forma natural a incorporação 
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dos avanços tecnológicos ao ensino, como também da infraestrutura do núcleo de informática 

para assessoramento aos professores e alunos. 

A utilização da internet para aprofundamento, consolidação de saberes e promoção da 

interação de alunos e ex-alunos da Escola é realizada por meio de ferramentas como Wiki, E-

class e redes sociais como Twitter, Instagram e Facebook. 

Além das metodologias tradicionais de ensino, a Escola Brasileira de Economia e Finanças 

adota em seu curso de Graduação práticas e ferramentas de apoio didático-pedagógico, em 

que se destacam: 

 Utilização de recursos audiovisuais e multimídia em sala de aula; 

 Utilização de equipamentos de informática com acesso a bases de dados em aula; 

 Desenvolvimento de trabalhos interdisciplinares; 

 Utilização de simulações como recursos didáticos; 

 Utilização de métodos de ensino baseados na interação entre alunos e professores, 

tais como: debates, mesas redondas, seminários e painéis; e 

 Utilização de métodos de ensino baseados em estudo de casos reais. 

Dentro da perspectiva acima colocada, a Escola procura reforçar: 

 Uma visão orgânica do conhecimento, afinada com as mutações que estão 

acontecendo a cada dia; 

 O tratamento dos conteúdos com as situações de aprendizagem, de modo a destacar 

as múltiplas interações entre as disciplinas do currículo; 

 A abertura e sensibilidade para identificar as relações que existem entre os conteúdos 

do curso e as situações de aprendizagem com os muitos contextos de vida social e 

pessoal, de modo a estabelecer uma relação ativa entre o aluno e o objeto do 

conhecimento e a desenvolver a capacidade de relacionar o aprendido com o 

observado, a teoria e suas consequências e aplicações práticas; e 

 O reconhecimento e aceitação de que o conhecimento é uma construção coletiva e 

que a aprendizagem mobiliza afetos, emoções e relações com seus pares, além das 

cognições e habilidades intelectuais. 

Mais adiante, serão descritas outras ações e setores envolvidos no apoio didático-

pedagógico, como também os laboratórios de tecnologia que possibilitam outras práticas 

inovadoras dentro da Escola. 
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4.1.6.1. INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS SIGNIFICATIVAS 

A Escola disponibiliza para alunos e professores desktops com, no mínimo, 4 GB de RAM e 

processadores Core I5 e Core I7 rodando Windows 7 64bits com softwares de uso geral 

(Editores de texto, navegadores de internet, planilhas eletrônicas etc.); softwares para 

produção de textos científicos (Scientific Word, Mikitex, Lyx, TeXnicCenter, TexWorks, 

TexStudio); softwares para matemática estatística (Mathematica, Matlab, Stata, @Risk, 

Gauss, Eviews, Amos, SPSS, Ox, R(cran), Lapack, Maxima, Geogebra, Scilab e etc.); Bases 

de dados de pesquisa (Microdados das pesquisas PNAD, Censos, PME do IBGE; dados do 

SUS; DRI Basic Economics da Global Insight, Economática, Bloomberg, FGV Dados e etc); 

acesso direto a periódicos científicos (Periódicos CAPES, JSTOR, ScienceDirect, EBSCO, 

Eikon e demais listados em http://sistema.bibliotecas-bdigital.fgv.br/bases-dados). 

Além dos desktops, a Escola oferta 4 (quatro) servidores de uso exclusivo hospedados na 

Cloud academia da FGV. Três servidores possuem 128 GB de memória RAM, processadores 

octa core totalizando 32 núcleos e com capacidade de armazenamento 5 TB. O quarto 

servidor opera com 64GB Memória RAM, 24 núcleos de processamento e 500GB de disco. 

Estes equipamentos são usados prioritariamente para processamento em batch de rotinas de 

cálculo. Dispõem de uma grande variedade de softwares para matemática e estatística 

(listados no parágrafo sobre desktops); compiladores livres (GNU Fotran, GNU C++ e etc.); 

compiladores proprietários (Intel C++ e Intel Fortran); interpretadores livres (Python e Shell) e 

bibliotecas de funções (Solver Knitro, Solver Gurobi e etc). 

Tendo em vista as necessidades indicadas pela comunidade de pesquisa de Escola, o Núcleo 

de Computação realiza treinamentos para utilização de ferramentas de pesquisa disponíveis 

para pesquisadores na Escola. Dentre estes ressaltamos: 

Treinamento em Scientifc Word: este treinamento é desenvolvido em níveis básico e 

avançado e aborda o conhecimento conceitos iniciais da utilização da ferramenta, criação e 

edição de documentos como artigos científicos, livros, capítulos de livros e apresentações, 

bem como demais documentos comumente criados por pesquisadores; 

Treinamento em STATA: este treinamento é desenvolvido em nível básico e aborda conceitos 

iniciais na utilização da ferramenta, importação de dados, funções estatísticas e busca, 

instalação e utilização das bibliotecas mais comuns, comtemplando interface terminal Linux 

para processamento em lotes e Interface gráfica Windows; 

http://sistema.bibliotecas-bdigital.fgv.br/bases-dados
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Treinamento em R: este treinamento é desenvolvido em nível básico e aborda o conhecimento 

na utilização da ferramenta, importação de dados, funções estatísticas e busca, instalação e 

utilização das bibliotecas mais comuns, interface terminal Linux para processamento em lotes 

e Windows com RStudio; 

Treinamento em compiladores Fortran: este treinamento é desenvolvido em nível básico e 

aborda conceitos iniciais da linguagem Fortran e seus principais compiladores, GNU Fortran 

e Intel Fortran; 

Treinamento em Linux: este treinamento é desenvolvido em nível básico e aborda conceitos 

iniciais do Shell Linux e ferramentas GNU com foco na utilização de servidores da Cloud 

Acadêmica da FGV; 

Treinamento em Matlab: este treinamento é desenvolvido em nível básico e aborda conceitos 

iniciais na utilização da ferramenta, importação de dados, funções matemáticas e estatísticas, 

busca, instalação e utilização das bibliotecas mais comuns, contemplando interface terminal 

Linux para processamento em lotes e Interface gráfica Windows; 

Treinamento em Mathematica: este treinamento é desenvolvido em nível básico e aborda 

conceitos iniciais na utilização da ferramenta, importação de dados, funções matemáticas e 

estatísticas, contemplando interface terminal Linux para processamento em lotes e Interface 

gráfica Windows; 

Treinamento em Excel: este treinamento é desenvolvido em nível básico e aborda conceitos 

iniciais na utilização da ferramenta, importação de dados, funções mais utilizadas; 

Treinamento bases de dados do IBGE: este treinamento tem por objetivo auxiliar na 

importação de dados do IBGE e conversão para os principais formatos utilizados em pesquisa; 

e 

Treinamento em bases dados DATASUS: este treinamento tem por objetivo auxiliar na 

importação de dados do Sistema Único de Saúde e conversão para os principais formatos 

utilizados em pesquisa. 

4.1.7. POLÍTICAS DE ESTÁGIO, PRÁTICA PROFISSIONAL E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Em seu primeiro artigo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, afirma 

que a educação escolar deverá estar vinculada ao trabalho e à prática social. Nesse sentido, 
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a prática do aluno participando e intervindo em sala de aula, somada à sua participação na 

área profissional em geral, se configura como elemento central nas inovações curriculares, 

levando ao estabelecimento do binômio teoria-prática. Esta prática profissional, na Escola, 

pode ser constatada nas seguintes atividades: 

 As que possibilitem a integração entre teoria e prática profissional, trazendo o 

aprendizado não só de um currículo expresso, mas também do aprendizado tácito, 

que não se encontra necessariamente explicitado nas estruturas curriculares 

regimentais; 

 Desenvolvimento da investigação e da pesquisa que orientem e direcionem a prática, 

buscando respostas para as questões do cotidiano e a sustentação dos modelos de 

ensino voltados para a prática; e 

 Técnicas de ensino com concepções pedagógicas crítico-reflexivas, permitindo a 

permanente avaliação da prática com base na teoria e vice e versa. 

4.1.7.1. ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

A prática de estágio não é obrigatória para os alunos de Ciências Econômicas. Não obstante, 

a Escola Brasileira de Economia e Finanças, através de seu Núcleo de Estágio e 

Desenvolvimento de Carreira - NEDC, oferece informações atuais sobre oportunidades de 

estágio a seus alunos, através da realização de palestras com representantes de empresas e 

a divulgação, em murais, internet e redes sociais, das empresas que, permanentemente, vêm 

à Escola, na busca de alunos reconhecidamente capazes. Além disso, este setor ajuda os 

alunos com toda a parte legal e documental que cerca os contratos de estágio. 

Importa ressaltar que, como forma de assegurar a dedicação plena dos alunos a seus estudos 

durante os primeiros quatro períodos, a Escola restringe a autorização para a realização de 

estágios a alunos do 5º período em diante. A Escola desenvolveu, para instrução dos alunos, 

um “Regulamento de Estágio Supervisionado” (Anexo E). O Anexo F apresenta a lista de 

Empresas Conveniadas para a Concessão de Estágios. 

4.1.7.2. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

As atividades complementares no âmbito do curso de Graduação têm o objetivo de fornecer 

aos alunos a oportunidade de realizar o curso com maior autonomia a partir de conteúdos 

extracurriculares, que lhes permitam enriquecer os conhecimentos adquiridos ao longo de sua 

formação. 
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O programa de atividades complementares compreende as atividades acadêmicas de ensino, 

pesquisa e extensão. Incluem-se nesse conjunto: palestras, estágios, iniciação científica, 

projetos de extensão, seminários e eventos científicos, congressos e simpósios promovidos 

por associações científicas ou entidades culturais. 

Compete ao aluno a escolha das atividades acadêmicas complementares que ele deseja 

realizar ao longo dos oito períodos do curso. A carga horária obtida nestas atividades é 

classificada e computada de acordo com um Banco de Atividades. Para sistematizar o 

aproveitamento destas atividades, a Escola criou o “Manual de Atividades Complementares” 

(Anexo G). O manual contempla em seus princípios as recomendações expressas nas 

diretrizes, conforme expressas nos seguintes trechos da resolução nº. 4/2007: 

“Art. 8º As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam o 

reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos, competências e atitudes do 

aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, abrangendo estudos e atividades 

independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações 

com o mundo do trabalho, com os diferentes modelos econômicos emergentes no Brasil e no 

mundo e as ações de extensão junto à comunidade. 

Parágrafo único. As atividades complementares se constituem componentes curriculares 

enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, sem que se confundam com 

estágio curricular supervisionado.” 

O aluno deverá realizar um mínimo de 150 horas de atividades acadêmicas complementares 

ao longo dos oito períodos do curso. 

4.2. RELAÇÃO DOS CURSOS E PROGRAMAS EXISTENTES 

4.2.1. CURSO DE GRADUAÇÃO 

O quadro abaixo reúne os atos legais obtidos pela Instituição. 

Atos Legais 

Credenciamento da Escola Portaria n.º 598 de 28/03/2001, publicada no DOU em 

30/03/2001 
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Ato de autorização do Curso de Ciências Econômicas Portaria n.º 598 de 28/03/2001, publicada no DOU em 

30/03/2001 

Recredenciamento da Escola Portaria N.º 629 de 22/07/2014, publicada no DOU em 

23/07/2014 

Portaria de Reconhecimento do Curso de Ciências 

Econômicas 

N.º 223 Portaria de 07/06/2006 publicada no DOU em 

09/06/2006 

Portaria de Renovação de Reconhecimento do Curso 

de Ciências Econômicas 

Portaria MEC nº 703, de 18/12/2013, publicada no 

DOU em 19/12/2013 

Portaria de Renovação de Reconhecimento do Curso 

de Ciências Econômicas 

Portaria MEC nº 266, de 03/04/2017, publicada no 

DOU em 04/04/2017 

 

A participação dos alunos da Escola no processo de avaliação dos cursos pelo MEC, através 

do Exame Nacional de Avaliação de Desempenho dos Estudantes do Ensino Superior – 

ENADE, ratifica a excelência do ensino: 

ÁREA ANO ENADE CPC 

 

IGC 

Faixa 

 

IGC  

Contínuo 

Economia 

2006 5 4.43 SC SC 

2009 5 4,42 5 487 

2010 5 4,42 5 489 

 2012 5 4,17 5 4,84 

 2015 5 4,26 5 4,85 

 

4.2.2. PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

Os programas de Pós-graduação stricto sensu estão descritos no quadro abaixo. 
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Curso Código Capes Conceito 

Capes 

Mestrado e Doutorado 

Acadêmico em Economia 

31011012002P2 7 

Mestrado Profissional em 

Economia Empresarial e 

Finanças 

31011012010P5 5 

 

Atualmente as linhas de pesquisa desenvolvidas nos programas stricto sensu da Escola são: 

 Asset Pricing e Gerenciamento de Risco; Finanças Corporativas; Macrofinanças e 

Econometria Aplicada; 

 Microeconomia Aplicada, Macroeconomia, Teoria dos Leilões e Contratos e suas 

aplicações e Econometria Aplicada; 

 Crescimento e Desenvolvimento Econômico, Infraestrutura, Regulação e Defesa da 

Concorrência e Econometria Aplicada; 

 Crescimento Econômico e Desenvolvimento; 

 Economia Internacional; 

 Economia Monetária; 

 Economia Política; 

 Finanças; 

 Microeconomia; e 

 Métodos Quantitativos de Estatística e Econometria. 

4.2.2.1. PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

A Escola considera a pesquisa indispensável para a concretização de seu projeto acadêmico, 

que pressupõe a articulação sistemática do ensino, pesquisa e extensão na formação dos 

futuros profissionais, entendendo que a construção do saber científico é fundamental na 

formação de profissionais capazes de se posicionar e atender às demandas da sociedade. 

Consciente da importância do exercício investigatório para a elevação da qualidade da 

formação de estudantes e de professores, a Escola oferece o Programa de Bolsas de 

Iniciação Cientifica. O Programa de Bolsa de Iniciação Científica envolve duas modalidades: 
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o Programa Interno de Bolsas de Iniciação Científica e o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC-CNPq/FGV), para os estudantes regularmente matriculados no 

curso de Graduação. Considera, ainda, a Iniciação Científica como uma prática acadêmica de 

inserção de alunos de Graduação na pesquisa científica e tecnológica, financiando parte das 

bolsas concedidas, juntamente com as agências de fomento. Realiza e apoia eventos 

científicos e tecnológicos, dentro e fora da Escola, como forma de estimular e consolidar a 

atmosfera científica na comunidade acadêmica. O programa de Iniciação Científica da Escola 

Brasileira de Economia e Finanças segue as regras da Resolução Normativa -017/2006 

CNPq. 

O Programa de Bolsas de Iniciação Científica tem os seguintes objetivos: 

 Despertar a vocação científica e incentivar novos talentos potenciais entre estudantes 

de Graduação; 

 Estimular uma maior articulação entre a Graduação e a Pós-Graduação; 

 Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa; 

 Estimular pesquisadores produtivos a envolverem alunos de Graduação nas 

atividades científica, tecnológica e artística-cultural; e 

 Proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de 

técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimular o desenvolvimento do pensar 

cientificamente e da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto 

direto com os problemas de pesquisa. 

4.2.2.2. PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

Os programas de Pós-graduação lato sensu são disponibilizados conforme demanda e 

seguem a legislação vigente do Ministério da Educação, a saber: 

Nome do Curso Modalidade 

MBA em Gerenciamento de Projetos Presencial 

MBA Executivo em Finanças Presencial 

MBA em Gestão Financeira Presencial 
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MBA em Gestão de Comércio Exterior e 

Negócios Internacionais 

Presencial 

 

4.2.3. PROGRAMAS DE EXTENSÃO 

Objetivando à constante atualização do seu corpo discente, bem como de toda a comunidade 

acadêmica e da sociedade em geral, a Escola Brasileira de Economia e Finanças disponibiliza 

inúmeras ações integradas a outras Escolas e Institutos, que visam maior intercâmbio com a 

sociedade, objetivo precípuo de atividades de extensão universitária. Estas ações estimulam 

a difusão das produções acadêmicas: científica, didático-pedagógica, tecnológica, artística e 

cultural. 

As ações de Extensão atualmente em vigência na Escola Brasileira de Economia e Finanças 

incluem: 

 Oferta de cursos de curta duração e outros produtos acadêmicos de interesse da 

comunidade; 

 Produção e intercâmbio de informação, com difusão processada pela Internet, 

revistas, jornais, monografias, teses, livros, etc.; 

 Desenvolvimento de programas e projetos especiais de cooperação técnico-científicos 

estabelecidos entre a Escola e organismos nacionais ou estrangeiros; 

 Prestação de consultoria técnica especializada a instituições públicas ou privadas; 

 Ações de integração ensino, serviço e comunidade, envolvendo a participação dos 

alunos, em ações de ensino-aprendizagem; e 

 Ações que visam: a diversidade, meio ambiente, memória cultural, produção artística 

e patrimônio cultural. 

Os cursos de extensão configuram-se como oferta complementar aos níveis de formação 

escolar médio, graduação e pós-graduação, oferecendo oportunidades de atualização, 

aprimoramento e outros estímulos à educação continuada. Destinam-se a difundir 

conhecimentos e novas técnicas, atentos à qualidade e ao aumento da eficiência do que 

esteja sendo requerido e oferecido. 

A Escola mantém ainda convênios e parceiras com diversas instituições, com o objetivo de 

promover o intercâmbio de experiência nas áreas científica, técnica e cultural, bem como, nas 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e de formação de pessoal. 
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Adicionalmente, nas Atividades Complementares à formação dos estudantes da Escola se 

inscrevem ações voltadas ao diálogo com a sociedade, seja pelo estudo de situações 

hipotéticas socialmente relevantes, seja pela intervenção através de projetos de extensão em 

situações nas quais a presença de especialistas é requerida. 

Como exemplo adicional dos serviços prestados à sociedade pelos corpos docente e discente 

da Escola Brasileira de Economia e Finanças estão inúmeros livros, revistas, artigos em 

periódicos, artigos em jornais, comunicações em anais de congressos, a participação em 

programas de rádio e TV e relatórios técnicos acadêmicos. 

4.2.4. A INDISSOCIABILIDADE ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

Conforme descrito por Marchiori e col. (2010): 

“O desenvolvimento de competências profissionais interativas, associativas e socialmente 

responsáveis, implica necessariamente um conhecimento capaz de articular o ensino, a 

pesquisa e a extensão. A formação de competências profissionais para fazer frente à 

complexidade dos problemas sociais emergentes, implica um processo de aprendizagem que 

perpassa pela inserção na realidade social. Implica atitudes reflexivas e questionadoras que 

decorrem da interação com a comunidade, a fim de apreender as reais necessidades e, a 

partir destas, protagonizar ações proativas e transformadoras. Acredita-se que, dessa 

maneira, criam-se condições para que a formação profissional transcenda os aspectos 

técnicos, instrumentais ou meramente teóricos, passando à contextualização a partir de uma 

visão ampliada, proporcionada pela integração dos aspectos técnico-científicos, éticos, 

políticos, econômicos e socioculturais” 

Desta forma, muitas ações, projetos e programas de pesquisa, ensino e extensão estão 

articuladas tornando-as de difícil segmentação em uma só dimensão (ensino, pesquisa e 

extensão) e estão distribuídos entre vários tópicos deste PDI. Para simplificar, não iremos 

descrevê-los novamente, mas serão somente citados abaixo: 

 Cursos a distância gratuitos - FGV online; 

 FGV Ensino Médio Digital; 

 FGV Social Centro de Políticas Sociais (CPS); 

 FGV Crescimento & Desenvolvimento; 

 FGV Energia; 

 Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura; 
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 Centro de Economia Aplicada (CEA); 

 Parceria com o Centro de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do 

Ceará; 

 Parceria com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Educação, 

Desenvolvimento Econômico e Inserção Social; 

 Parceria com a Vale; 

 Parcerias nacionais e internacionais; 

 Instituto Brasileiro de Economia (IBRE); 

 Inclusão Digital - Curso Básico de Excel; 

 Semana de Artes da FGV; 

 Centro Acadêmico de Economia; 

 Atlética; 

 FGV+; 

 FGValley; 

 FGV Jr.; 

 Laboratório de Políticas Públicas; e 

 Liga de Mercado Financeiro. 

Além de várias outras ações ligadas ao meio ambiente que já são desenvolvidas pela Escola, 

salientamos abaixo algumas de cunho administrativo gerencial: 

 Processo gradativo de padronização de componentes e equipamentos conforme 

padrão ROHS (restrição de certas substâncias perigosas) – materiais isentos de 

chumbo, cádmio, mercúrio... 

 Descarte das atuais lâmpadas e reatores com prévia descontaminação e manifesto de 

acordo com a ABNT/NBR 10.004; 

 Substituição gradativa destas atuais lâmpadas fluorescentes por sistema LED 

(desdobramento dos itens 1 e 2), além de reduzir impactos com o meio ambiente na 

proporção da redução do consumo de energia elétrica; 

 De igual modo para motores de equipamentos de utilidades e moto bombas por 

aqueles com alto fator de rendimento; 

 Coleta seletiva e lixo extraordinário 

 A Ambiente Verde faz a segregação do lixo extraordinário do que é possível reciclar; 

 O lixo extraordinário segue o procedimento padrão de descarte com manifestos padrão 

INEA em 4 vias; 
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 O material reciclável é retirado pela Ambiente Verde, vendido e o retorno da receita é 

abatido da despesa com o lixo extraordinário; 

 Lâmpadas e baterias com descarte através de manifestos padrão INEA; e 

 Realizada pela Ambiente Verde com gerenciamento e manifestos padrão INEA em 4 

vias. 

 Redução no consumo de água 

 Captação de águas pluviais para utilização nos jardins e lavagem da esplanada, 

reduzindo o consumo de água; e 

 Captação de água dos fancoils para alimentação do próprio sistema de HVAC, 

reduzindo o consumo de água. 

5 INFRAESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS 

5.1.  Infraestrutura física 

A infraestrutura está formatada especificamente para atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. A Escola oferece instalações modernas e planejadas que favorecem a interação 

entre o corpo discente e docente. Suas dependências proporcionam conforto e condições 

adequadas ao bom desenvolvimento acadêmico dos alunos. 

As salas de aula, as instalações administrativas, para docentes e coordenação de curso são 

bem dimensionadas, dotadas de isolamento acústico, iluminação, climatização, mobiliário e 

aparelhagem específica, atendendo a todas as condições de salubridade necessárias para o 

exercício dessas atividades. A Escola também está equipada com sanitários femininos e 

masculinos. Há infraestrutura de alimentação e serviços, assim como áreas de convivência e 

infraestrutura para o desenvolvimento de atividades de recreação e culturais. Os auditórios 

estão equipados com mobiliário e aparelhagem específica. A biblioteca e os laboratórios de 

informática, instalados em espaços adequados ao desenvolvimento das atividades, estão 

equipados com o material necessário para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. 

As instalações prediais apresentam-se em bom estado de conservação. Além disso, o espaço 

físico é adequado ao número de usuários e adaptado para pessoas com deficiência e 

mobilidade reduzida. 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI -2017-2021 

 

 - 1 5 8 - 

Ao professor reserva-se, nos auditórios, uma mesa de trabalho e os seguintes recursos 

audiovisuais didático/tecnológicos: retroprojetor, tela de projeção, som ambiente com 

microfone, computador e internet banda larga (wireless). 

5.1.1. SALAS DE AULA 

A Escola oferece instalações adequadas para o pleno desenvolvimento de atividades 

acadêmicas, com salas/auditórios de aula com capacidade para entre 45 e 70 alunos. As salas 

de aula são climatizadas, bem iluminadas, as cadeiras estão dentro dos padrões 

ergonômicos, com equipamentos audiovisuais e de informática, atendendo a todas as 

condições de salubridade necessárias para o exercício desta atividade. Todas as salas de 

aulas estão equipadas com datashow, microcomputadores ligados à rede (Internet), 

retroprojetores, impressoras, telão para projeções e quadro branco para escrituração de 

textos. Os recursos audiovisuais e multimídia não instalados nas salas de aula ou nos 

auditórios estão disponíveis mediante prévio agendamento. 

Todas as salas de aula, auditórios e salas de estudo oferecem amplo acesso para pessoas 

com deficiência e mobilidade reduzida e contam com rampas de acesso e corrimões, em 

conformidade com o Dec. 5.296/2004. 

5.1.2. AUDITÓRIOS 

Todos os auditórios são dotados de recursos de cabeamento de rede lógica, estruturado, com 

cada lugar nas bancadas possuindo ponto para instalação de laptops, com conexão à rede 

de informática da FGV, projeção multimídia em tela escamoteável com controle remoto, 

sonorização com uso de microfones de lapela, além de microcomputador em bancada 

individual, para uso dos professores. 

A Escola conta com 8 (oito) auditórios para a realização de eventos, seminários e workshops, 

além de um auditório no 12º andar do edifício-sede da FGV, disponível para a realização de 

eventos e/ou de atividades complementares ao processo de ensino e aprendizagem. O 

auditório tem capacidade para 144 pessoas, podendo ser acrescentadas, caso necessário, 

mais 30 cadeiras. 

A Fundação Getulio Vargas realizou, no dia 16 de dezembro de 2013, a inauguração da Torre 

Oscar Niemeyer – edifício que faz parte do seu complexo cultural e educacional, situado na 

Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro. O projeto do complexo foi idealizado por Oscar 

Niemeyer na década de 1950 e esta é a primeira das obras do arquiteto inaugurada após sua 
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morte. A torre abriga escritórios de grandes empresas e o centro cultural onde tem biblioteca 

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

As novas instalações da FGV representam um marco para o patrimônio histórico e 

arquitetônico da cidade do Rio de Janeiro. 

Erguido em um terreno de 8 mil metros quadrados, ao lado da sede da FGV - Edifício Luiz 

Simões Lopes, o complexo possui um novo prédio com 19 andares e dois subsolos - Torre 

Oscar Niemeyer, e um centro cultural, com três pavimentos, que abriga salas de estudo, 

auditórios e espaço para exposições. 

As edificações, que simbolizam um presente da arte de Niemeyer à cidade do Rio, mantêm a 

sintonia com as linhas do edifício sede e estão dentro de um conceito urbanístico que prevê 

a perfeita harmonia com os prédios próximos e a paisagem local. 

5.1.3. INSTALAÇÕES PARA DOCENTES 

A Escola dispõe de salas individuais para os professores, incluindo as salas do Diretor, Vice-

Diretores e Coordenador de Graduação. Para apoio aos professores, há impressoras à 

disposição, as quais podem ser compartilhadas. Todas as salas estão equipadas com 

computadores individuais, contando também com uma sala de uso coletivo e um espaço de 

convivência. A sala de reunião está equipada com computadores, televisão e sistema de 

videoconferência. 

5.1.4. INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A Escola possui instalações compatíveis com sua estrutura organizacional e necessidades 

administrativas. 

No décimo andar do prédio está localizada a sala da Direção, como também o Setor financeiro 

e a área administrativa da Escola. Além disso, existe uma sala de reuniões que pode ser 

utilizada pelos funcionários administrativos. 

5.1.5. ÁREA DE CONVIVÊNCIA E INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 

DE RECREAÇÃO E CULTURAIS 

Há área de convivência e infraestrutura para o desenvolvimento de atividades de recreação e 

culturais. Os andares ocupados pela Escola dispõem de poltronas, sofás e cadeiras, 

plenamente usados pelos alunos. Adicionalmente, os auditórios/salas de aula estão 
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disponíveis para o uso da comunidade da Escola em atividades como exibição de filmes, 

palestras, debates, reuniões. 

5.1.6. INFRAESTRUTURA DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS 

Para o conforto e comodidade de alunos, professores e funcionários, o prédio da FGV onde 

a Escola Brasileira de Economia e Finanças e as demais Escolas estão instaladas conta com 

uma lanchonete e um refeitório com capacidade de 226 lugares e público flutuante entre 750 

e 800 pessoas/dia, além de um grande espaço de convivência no pilotis do prédio. Em seu 

entorno, conta com vários restaurantes, lanchonetes, e dois shoppings centers fornecendo à 

comunidade acadêmica uma boa infraestrutura comercial. A Livraria da FGV encontra-se na 

entrada do edifício Sede. 

5.1.7. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

A Escola dispõe de sanitários femininos e masculinos, além de boxes destinados a pessoas 

com deficiência e mobilidade reduzida. Os serviços de higienização são prestados por uma 

empresa terceirizada. As instalações sanitárias estão adequadas e atendem as condições 

necessárias para portadores de necessidades especiais. 

5.1.8. INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA 

No prédio onde funciona a Escola são atendidas as normas de segurança no tocante a 

pessoal e equipamentos. O prédio é, periodicamente, vistoriado pelo Corpo de Bombeiros, de 

modo que as suas condições gerais de funcionamento estão todas em conformidade com a 

legislação em vigor. O prédio está equipado com extintores, escadas de incêndio, além de 

amplas áreas de circulação. Existe controle de acesso, além de funcionários que exercem 

vigilância nas áreas de circulação interna. O prédio conta com seguranças especializados e 

circuito fechado de TV. 

5.1.9. SERVIÇO MÉDICO 

Para atendimento médico, em casos de emergência, professores, funcionários e alunos da 

Escola podem procurar o Serviço Médico da FGV. 

Funcionamento: 

Horário: 2ª feira a 6ª feira, das 8h às 21h45min 

Local: 15º andar, Sala 1514 
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Telefone: (55 21) 3799-5986 

5.1.10. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 

A atual manutenção predial é feita pela empresa Araújo Abreu S/A, uma das três maiores do 

ramo no Rio de Janeiro, e conta com a supervisão de dois engenheiros efetivos nos quadros 

da instituição. Quanto ao sistema de refrigeração, esse serviço é executado pela JAP Ltda., 

no mesmo padrão de classificação da empresa de manutenção predial. O número total de 

profissionais envolvidos na área de manutenção é de 32. 

5.1.11. BIBLIOTECA 

A biblioteca da FGV ocupa área de 2.166,50 m2, para seu acervo e atividades administrativas, 

contando ainda com espaço multimídia, pontos de automação, laboratório de informática, 

espaços individuais de estudo, assim distribuídos: 

Espaço físico da Biblioteca Mario Henrique Simonsen (m2) - Edifício sede 

 

 

 

 

Espaço físico da Biblioteca Mario Henrique Simonsen (m2) – Centro Cultural 

 

 

 

 

 

Acervo Geral da Biblioteca Mario Henrique Simonsen 

  ANO / 2016 

 Acervo 
Área p/ 

usuário 
Hall Sanitários Total 

7o. Andar 683,66 138,67 105,03 41,68 969,04 

 Acervo 

Área p/ 

usuário 

Administração Circulação Hall Sanitários Total 

 Térreo 119.10 501.20 ------ 37.92 179.44 28.80 866,46 

2° pav. ------- 108.50 80.41 39.30 83.03 19.76 331 
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  Totais Variação 

  Tít. Ex. Tít. Ex. 

          

         

Livro (impresso em papel) 83.172 117.506 3.134 5.020 

eBooks (livros Digitais) 271 182 41 -60 

Multimídia 2.022 2.893 147 156 

Fotografia 0 0 0 0 

Publicação eletrônica 0 0 0 0 

Tese/Dissertação 7.495 7.861 722 704 

Música (impressa) 0 0 0 0 

Gravação Sonora (não musical) 21 28 5 4 

Gravação Sonora (musical) 0 0 0 0 

Material misto 0 0 0 0 

Artefatos Tridimensionais e objetos  0 0 0 0 

Total - Obras em geral 92.981 128.470 4.049 5.824 

         

Publicações periódicas         

Em papel 1.342 77.384 -30 6.393 

Eletrônicos 164 371 164 371 

Total 1.506 77.755 134 6.764 

         

Analíticas de periódicos         

Em papel 8245 - 49 - 

Eletrônicos 0 - 0 - 
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Total 8.245 - 49 - 

          

Analíticas de monografias         

Em papel 158 - 75 - 

Eletrônicos 0 - 0 - 

Total 158 - 75 - 

          

Bases de dados         

Em papel 0   0 - 

Eletrônicos 0 - 0 - 

Total 0 - 0 - 

Total de títulos e exemplares 94.487 206.225 4.183 12.588 

 

a) Livros - O acervo total é constituído de aproximadamente 99.998 títulos, entre livros, 

monografias, teses, relatórios e outros. 

b) Periódicos - São mais de 1.303 títulos de periódicos nacionais e estrangeiros, sendo 164 

deles com acesso eletrônico. 

c) Informatização - A Biblioteca Mário Henrique Simonsen utiliza o Sistema Virtua, que 

contempla as principais funções de uma biblioteca, possibilitando empréstimo, consulta, 

reservas. 

A biblioteca possui home page com o endereço: www.fgv.br/bibliotecas/rj, que disponibiliza o 

catálogo on-line, acesso às bases de dados assinadas pele FGV e informações sobre todos 

os serviços oferecidos. 

d) Base de Dados - A biblioteca disponibiliza diversas bases de dados eletrônicas para 

consulta em qualquer computador conectado à rede interna da FGV e acesso remoto aos 

docentes e alunos de mestrado e doutorado. As principais bases de dados disponibilizadas 

são: Ebsco, Portal CAPES, JSTOR (abreviação de Journal Storage), dentre outras. 
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Ademais, há bases de dados, disponíveis a todos os usuários que estejam utilizando um 

computador conectado à rede interna ou que esteja, no momento da consulta, utilizando a 

FGV/RJ como provedora de acesso (acesso remoto). As principais bases de dados: PORTAL 

DE PERIÓDICOS CAPES, JSTOR, EBSCO, WEST LAW, HEINONLINE, VLEX, LEXIS 

NEXIS, INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF THE SOCIAL& BEHAVIORAL SCIENCES 

(SCIENCE DIRECT), PROQUEST DISSERTATIONS & THESES, THOMSON REUTERS, 

BLOOMBERG, ECONOMÁTICA, COMPUSTAT GLOBAL, COMPUSTAT NORTH AMERICA 

e, oferece também, o Dicionário Houaiss e o CAPES WEB TV, um canal que veicula conteúdo 

noticioso dentro dos campi universitários e promove treinamento de usuários do Portal 

Periódicos Capes. 

Em consulta remota pela Internet, o acesso às bases de dados disponíveis pode ser realizado 

de duas formas: (1) sem o uso de senha – disponível a todos os usuários que estejam 

utilizando um microcomputador conectado à rede interna ou que esteja, no momento da 

consulta, utilizando a FGV/RJ como provedora de acesso; ou (2) com o uso de senha – 

disponível aos professores e aos alunos dos cursos de mestrado e doutorado. Neste caso, a 

consulta pode ser efetuada a partir de qualquer computador conectado à Internet por meio de 

outro provedor de acesso diferente do da FGV/RJ. 

e) Multimídia - A biblioteca dispõe de diferentes bases de dados em CD-ROMs e assinaturas 

de publicações / bases de dados disponíveis em meio eletrônico na Web, além de manter em 

seu acervo fitas de vídeo à disposição. 

f) Jornais e Revistas - A biblioteca conta com a assinatura corrente de diversos jornais e 

revistas. 

Espaço Físico para Estudos 

As instalações para estudos individuais e em grupo são adequadas no que se refere ao 

espaço físico, acústica, iluminação, ventilação e mobiliário. 

Horário de Funcionamento 

A Biblioteca funciona, na Praia de Botafogo, 186 – Centro Cultural, de segunda à sexta-feira, 

no horário das 08h15 às 20h30 e no sábado, somente para usuários internos, no horário das 

08h30 às 12h30 e, na Praia de Botafogo, 190 – 7° andar, de segunda a sexta-feira, no horário 

de 08h15 às 17h30. 
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Pessoal Técnico-Administrativo 

Cargo Administração 
Desenvolvimento 

Coleções 

Processamento 

Técnico 
Referência Total 

Bibliotecários 2 1 4 3 10 

Administrativos 1 - 1 4 6 

Estagiários - 1 1 3 5 

Jovem Aprendiz - - - 3 3 

Total 3 2 5 14 24 

 

Recursos Tecnológicos 

Setor 

Impressoras 

Scanner 
Torres 

(7CDs) 

Estações de 

Trabalho 
Térmica Multifuncional Colorida Total 

Chefia - - - - - 3 3 

Secretaria - 3 3 3 1 2 2 

Aquisição - - - - - 3 3 

Proc. Técnicos - - - -  8 8 

Referência 7 - - 7 2 8 8 

Sala Multimídia - - - - - 1 1 

Usuários - - - - - 33 33 

Totais 7 3 3 10 3 58 58 

 

Serviços Oferecidos 

A Biblioteca disponibiliza os seguintes serviços: consulta local; empréstimo domiciliar; 

empréstimo entre bibliotecas; reserva de material; sala multimídia equipada com ar 

condicionado, TV, DVD, Vídeo Cassete, TV a Cabo e computador; Caixa de devolução de 

livro; Rede Wireless; levantamento bibliográfico; comutação bibliográfica; elaboração de ficha 
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catalográfica; orientação quanto à normalização bibliográfica (normas Associação Brasileira 

de Normas Técnicas - ABNT); serviço de reprografia, visitas orientadas e a capacitação de 

usuários através de cursos, workshops e palestras em aulas inaugurais no início do ano letivo, 

ou início de curso e em disciplinas de metodologia da pesquisa, quando convidados pelos 

professores, sobre as bases de dados disponibilizadas pelas Bibliotecas e fontes de pesquisa. 

Também oferece serviços de reprografia, visitas orientadas e capacitação de usuários. Está 

sob a responsabilidade gerencial de um bibliotecário e conta com uma estrutura 

organizacional composta pelo Setor de Processamento Técnico, Setor de Referência e 

Circulação, Setor de Desenvolvimento de Coleções e pelo Setor de Apoio Administrativo. 

Possui regulamento e regimento próprios, bem como normas para utilização de seu espaço e 

serviços, tudo disponível em seu site. Dispõe de meios de comunicação com os usuários 

através da caixa de sugestão, fale conosco na página da BMHS, e-mail, telefones e através 

das redes sociais: Twitter e Facebook, onde também, compartilha informações, anuncia 

novidades e outros. 

Serviços 

Consulta Local: a consulta ao acervo é de livre acesso às estantes aos usuários internos: 

corpo discente, docente, funcionários e ex-alunos da Escola e aos externos: docentes, 

pesquisadores, alunos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado de outras 

instituições. Os usuários externos só podem ter acesso à biblioteca mediante apresentação 

de documento da Instituição a que estão vinculados. O acesso às coleções especiais, teses, 

dissertações e material especial é limitado aos funcionários da biblioteca. Para a consulta, é 

necessária a solicitação no Balcão de Empréstimo. As obras de referência e coleções 

especiais estão disponíveis apenas para consulta na própria biblioteca; 

Reserva de material: Toda obra que estiver emprestada poderá ser reservada e, quando 

devolvida, ficará à disposição do usuário que a reservou, por 48 horas. 

Levantamentos bibliográficos podem ser obtidos mediante pesquisa por autor, assunto e 

título, no catálogo on-line da base de dados da biblioteca (Sistema Virtua), disponibilizado no 

site da biblioteca; 

Comutação bibliográfica: A comutação bibliográfica é oferecida a usuários internos e externos. 

Para obtenção de cópias de documentos que não fazem parte do acervo da biblioteca, são 

oferecidas as seguintes opções: 
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Comut: Sistema de comutação bibliográfica do IBICT para obtenção de cópias e documentos 

no Brasil e no exterior a partir de bases de dados disponíveis na biblioteca. A solicitação é 

feita mediante o preenchimento de formulários próprios ou através da Internet. A biblioteca 

Mario Henrique Simonsen é Biblioteca Base do Programa, ou seja, além de solicitar, atende 

a solicitações de outras bibliotecas e tem o CCN como seu maior instrumento para comutação 

bibliográfica de artigos de periódicos. O usuário deve arcar com os custos. 

Orientação quanto à normalização bibliográfica (normas ABNT): a Biblioteca Mario Henrique 

Simonsen também oferece orientação aos usuários quanto à normalização de dissertações, 

teses e monografias (normas da ABNT). O atendimento é feito por um dos bibliotecários; 

Reprografia: a biblioteca oferece serviço de reprografia e encadernação, cujos preços 

encontram-se afixados no local, observando sempre que o material só poderá ser fotocopiado 

em parte, de acordo com a lei sobre direitos autorais (Lei nº 9.610 de 19/02/1998); e 

Visitas orientadas e capacitação de usuários: a biblioteca oferece serviço de visitas orientadas 

e capacitação de usuários através do Projeto “Conheça sua Biblioteca”. O objetivo é orientar 

usuários quanto ao uso do Sistema Pergamun, localização de obras nas estantes e uso das 

bases de dados. 

Formas de Atualização e Cronograma de Expansão de Acervo 

A política atual visa atender as solicitações do corpo docente, discente e pesquisadores, bem 

como aos bibliotecários, que sugerem a aquisição de publicações por meio de identificação 

de procura a partir do atendimento ao leitor ou a pesquisa nos instrumentos de apoio (catálogo 

de editoras, Internet etc). 

O Setor de Desenvolvimento de Coleções da biblioteca é responsável pela compra, controle, 

registro e intercâmbio do material bibliográfico, multimeios e bases de dados eletrônicas e 

periódicos. É responsável, também, pelo recebimento da produção intelectual da FGV, para 

compor o acervo e o Arquivo Bibliográfico. 

Tanto a Mantenedora quanto a Escola possuem planejamento orçamentário anual para 

expansão do acervo de acordo com as necessidades, prevendo o atendimento pleno de toca 

a comunidade acadêmica. 
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5.2. Infraestrutura Acadêmica 

5.2.1. RECURSOS TECNOLÓGICOS E DE AUDIOVISUAL 

A FGV possui 39 salas de aula com projetor, tela e sonorização, além de 30 microfones – 10 

sem fio e 20 com fio. Os recursos audiovisuais e multimídia não instalados nas salas de aula 

ou nos auditórios estão disponíveis mediante prévio agendamento. 

5.2.2. LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

Em seus laboratórios de informática, a Escola disponibiliza aos alunos uma avançada 

estrutura de informática, dotada de microcomputadores, impressoras e rede, permitindo ao 

aluno acesso à Internet, intranet acadêmica, e-mails e softwares. O acesso aos equipamentos 

de informática está disponível em quantidade suficiente para o desenvolvimento das 

atividades. 

Os alunos têm à disposição uma intranet com todas as informações necessárias à condução 

do seu curso, tais como: disciplinas, horários, locais, material didático, bibliografia por 

disciplina, perfil dos professores e das disciplinas por eles ministradas, além de atendimento 

personalizado, prestado pela secretaria da Escola. 

Cada professor tem, em sua sala individual, um microcomputador, com conexão à rede de 

informática da Escola. 

As instalações administrativas estão equipadas com microcomputadores, garantindo 

agilidade na execução dos processos e no atendimento ao aluno. 

Estão em operação, sistemas de informatização para o controle acadêmico (controle de notas, 

frequência, histórico escolar, gerenciamento de disciplinas, envio de documentos, etc.); 

controle financeiro acadêmico (recebimentos, emissão de boletos, controle de caixa, etc.); e 

gerenciamento da biblioteca. 

O sistema de registro acadêmico está organizado e informatizado, conferindo agilidade no 

atendimento e diversificação de documentos disponibilizados. 

Instalações e Equipamentos 
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Laboratório 

Quantidade de 

computadores 

 

Especificação 

 

 

 

Laboratório 4º andar 

 

30 

Optiplex 3020 – DELL; 

Intel Core I5 – 4590 3.3 GHz; 

8GB; 

1 TB; 

Windows SEVEN 64 bits; 

Monitores de 19; 

 

 

 

 

 

Laboratório 7º andar 

 

21 

Optiplex 3020; 

Intel Core I5 – 4590 3.3 GHz; 

8GB DDR2 400MHz; 

1 TB; 

Windows SEVEN 64 bits; 

Monitores de 19; 

 

10 

MAC; 

Intel Core I5 - 2.9 GHZ; 

8GHZ DDR3 1600MHz; 

1T HD; 

Monitores de 21; 

 

Laboratório 8º andar 

 

23 

Optiplex 3020 – DELL; 

Intel Core I5 – 4590 3.3 GHz; 

8GB; 

1 TB; 

Windows SEVEN 64 bits; 

Monitores de 19; 

 

Laboratório 10º andar 

 

14 

Optiplex 3020 – DELL; 

Intel Core I5 – 4590 3.3 GHz; 

8GB; 

1 TB; 

Windows SEVEN 64 bits; 

Monitores de 19; 

 

 

Laboratório 13º andar 

 

20 

ThinkCentre M58 / LENOVO; 

PENTIUM E5400 2.7GHz; 

2GB DDR2 400MHz; 

320 GB; 

Windows SEVEN 64 bits; 

Monitores de 19; 
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Laboratório 13º andar 

 

 

51 

ALL IN ONE - AT 2022 / ITAUTEC 

CORE I5 2.5GHz; 

4 GB 

500 GB 

Windows SEVEN 64 bits 

Monitores de 19 

 

 

 

Laboratório Centro 

Cultural Biblioteca 

 

 

20 

Optiplex 3020 – DELL; 

Intel Core I5 – 4590 3.3 GHz; 

8GB; 

1 TB; 

Windows SEVEN 64 bits; 

Monitores de 19; 

 

Em cada andar que exista um laboratório está também disponibilizado uma impressora do 

projeto PAPERCUT para atender as demandas de impressão. 

As máquinas atuam em rede com Windows 7 pro 64 bits e estão com os seguintes programas 

instalados: Eviews 9, MatLab 2016a, IBM SPSS 22, IBM AMOS 22, R + RStudio, MikTex – 

Latex – Ghostscript, Grelt, Stata, Economática, NotePad++,DrRacket, Scilab, Inkscape, GNU 

Emacs, Python, GeoGeobra, Haskel, LispWorks, Processing, Tecnic Center, Xlaunch, Xming, 

Netbeans IDE, Bizagi Modeler, SBCL, Spyder, Putty, PyCharm, Anaconda, GSView, Dynare. 

Horário de Funcionamento 

Os laboratórios de informática funcionam, de segunda a sexta-feira, no horário das 07h30 

às18h00 hs. 

5.2.3. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

No tocante à manutenção e conservação de equipamentos, a Escola adota uma política de 

dar sempre preferência às empresas credenciadas pelos fabricantes. 

A FGV mantém um contrato de terceirização de serviços de atendimento ao usuário, que 

contempla instalação e manutenção de hardware e software. 

Quando uma estação de trabalho apresenta problemas, um chamado é aberto no Núcleo de 

Apoio ao Usuário, que envia um analista de suporte ao local. Caso seja constatada a 

necessidade de manutenção no microcomputador, o equipamento é levado para o laboratório 
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de manutenção. Se o prazo para resolução do problema for maior que 24 horas, uma estação 

temporária é alocada ao funcionário até que seu computador tenha a manutenção concluída. 

5.3. Adequação da infraestrutura para o atendimento às pessoas com deficiências 

(PcD) ou mobilidade reduzida 

A Escola, considerando a necessidade de assegurar às pessoas com deficiência física e 

sensorial condições básicas de acesso ao ensino superior, de mobilidade e de utilização de 

equipamentos e instalações, adota como referência a Norma Brasil 9050, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, que trata da Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaço 

e Equipamentos Urbanos. 

Neste sentido, no que se refere à comunidade (alunos, professores, funcionários ou visitantes) 

com deficiência física, a Escola apresenta as seguintes condições de acessibilidade: 

 Livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação de barreiras 

arquitetônicas); 

 Vagas reservadas em estacionamentos nas proximidades das unidades de serviços; 

 Elevadores e rampas com corrimãos, facilitando a circulação de cadeira de rodas; 

 Portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira 

de rodas; 

 Barras de apoio nas paredes dos banheiros; 

 Lavabos, bebedouros em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas. 

Os acessos aos auditórios são feitos através de rampas (no corredor dos pavimentos) de 

pequena inclinação, dotadas de piso antiderrapante e corrimão lateral para apoio. Os 

elevadores dão acesso do pilotis aos pavimentos dos cursos. A Escola mantém nos sanitários 

boxes destinados a pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. 

Quanto aos alunos com deficiência visual, a Escola está comprometida, caso seja solicitada, 

desde o acesso até a conclusão do curso, a proporcionar sala de apoio contendo: máquina 

de datilografia braille, impressora braille acoplada a computador, sistema de síntese de 

voz;·gravador e fotocopiadora que amplie textos; acervo bibliográfico em fitas de áudio; 

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

aluno com visão subnormal; lupas, réguas de leitura; scanner acoplado a computador; acervo 

bibliográfico dos conteúdos básicos em braille. 
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Em relação aos alunos com deficiência auditiva, a Escola está igualmente comprometida, 

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

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

complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha expressado 

o real conhecimento do aluno; flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o 

conteúdo semântico; aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade 

escrita, (para o uso de vocabulário pertinente às disciplinas do curso em que o estudante 

estiver matriculado); materiais de informações aos professores para que se esclareça a 

especificidade linguística dos surdos. 

A Escola coloca à disposição de professores, alunos, funcionários com deficiência física ou 

com mobilidade reduzida ajudas técnicas que permitem o acesso às atividades escolares e 

administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas. 

A Escola adotou o Manual de Orientação e Apoio para Atendimento às Pessoas com 

Deficiência da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

/ Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, disponível em: 

http://www.sdh.gov.br/assuntos/conferenciasdh/4a-conferencia-nacional-dos-direitos-da-

pessoa-com-deficiencia/documentos/manual-de-orientacao-e-apoio-para-atendimento-as-

pessoas-com-deficiencia. 

O Manual de Orientação e Apoio para Atendimento às Pessoas com Deficiência foi 

formalmente adotado pela Escola com o objetivo de coibir e reprimir qualquer tipo de 

discriminação no tratamento dispensado a professores, alunos, servidores e empregados 

portadores de deficiência. 

5.3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SOFTWARE E EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA 

BIBLIOTECA PARA APOIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS 

► Softwares: 

DoxVox: primeiro programa de leitura de tela feito no Brasil, o Dosvox é um sistema de síntese 

de voz, em português, desenvolvido pelo Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, que facilita o acesso de deficientes visuais a computadores, 

garantindo a independência e motivando aqueles que necessitam estudar e trabalhar com o 

computador ou, simplesmente, interagir com outras pessoas sem depender de alguém. 

O Dosvox é composto de: 
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 Sistema operacional que contém os elementos de interface com o usuário; 

 Sistema de síntese de fala, incorporando um sintetizador simples para português e 

conexão para sistemas profissionais de síntese de voz; 

 Editor, leitor e impressor/formatador para Braille; 

 Diversos programas de uso geral para o cego, como caderno de telefones, agenda de 

compromissos, calculadora, preenchedor de cheques, cronômetro etc; 

 Ampliador de telas para pessoas com visão reduzida; 

 Programas para ajuda à educação de crianças com deficiência visual; e 

 Programas sonoros para acesso à Internet, como Correio Eletrônico, Telnet, FTP e 

acesso a www.leitordetelas/janelasparawindows. 

NVDA: é uma plataforma para a leitura de tela, um programa em código aberto que vai “ler” o 

Windows para facilitar a inclusão digital de deficientes visuais. A base do programa é a leitura 

sintética de textos localizados abaixo do cursor do mouse. Ou seja, após o aplicativo ser 

configurado ele se torna capaz de fazer a leitura de qualquer texto, fazendo com que seja 

possível o uso do computador por deficientes visuais. O programa está disponível em até vinte 

idiomas diferentes, o que faz dele um aplicativo realmente inclusivo. 

Além disso, com este aplicativo, um deficiente e um não deficiente visual poderão compartilhar 

o computador de modo prático e sem que um “atrapalhe” o outro, pois o NVDA dispõe de 

atalhos no teclado para ativação/desativação. Por fim, outro ponto positivo é a possibilidade 

de salvar suas configurações, fazendo com que o deficiente seja mais autônomo no uso de 

um PC. 

Jaws: O leitor de tela mais popular do mundo, o Jaws® for WINDOWS, da Freedom Scientific, 

trabalha com o seu computador de modo a proporcionar acesso às aplicações mais usuais e 

à Internet. Com o software de síntese de voz e a placa de som do PC, a informação da tela é 

lida, permitindo o acesso a uma larga variedade de aplicações de trabalho, lazer e 

educacionais. O Jaws também pode enviar informações para linhas Braille, permitindo mais 

acesso a esta tecnologia do que qualquer outro leitor de tela. 

Principais características: 

 Compatível com os Sistemas Operacionais Windows XP, Vista e Windows 7; 

 Inclui sintetizador de voz para vários idiomas (Português, Inglês, Espanhol, Francês, 

Alemão, Italiano e Finlandês); 

 Instalação acompanhada por voz; 

http://www.leitordetelas/janelasparawindows
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 Suporte imediato para as aplicações standard do Windows; 

 Suporte avançado para as aplicações mais populares do Office; 

 Suporte para o Internet Explorer, Firefox e Adobe Acrobat; 

 Linguagem de Scripts para personalizar aplicações não-padrão; 

 Ferramentas para personalização fácil e sem Scripts; e 

 Compatível com a maioria das linhas Braille. 

Equipamentos: 

Sara CE: basta colocar o papel e ele começa a ler o texto, transforma o texto impresso em 

voz, sem uso do computador (reconhece o texto por câmera, inicia em 5 segundos, conexão 

USB para linha Braille). 

My reader: amplia as letras, projeta e dá acessibilidade para quem tem baixa visão (captura 

a página do texto, movimenta por coluna, por linha ou por palavra, velocidade de leitura, exibe 

cores de contraste). 

5.4. Estratégias e meios para a comunicação interna e externa 

A Escola organiza e controla estratégias e meios para a comunicação interna e externa, com 

o objetivo principal de fomentar a divulgação das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

a transparência administrativa; o intercâmbio com a comunidade externa e o entrosamento 

dos docentes, discentes e corpo técnico-administrativo. As estratégias e meios utilizados são 

descritos a seguir. 

Portal da Escola 

O portal da Escola (http://epge.fgv.br/) é fonte importante de informações à comunidade 

interna e externa, abrangendo as áreas de ensino, pesquisa, extensão, bibliotecas, aluno, 

servidor e wiki. Possibilita, ainda, a realização de buscas. Divulga, em tempo real, as 

informações da Escola, de interesse interno e externo, relativas a cursos, palestras, 

seminários e congressos. 

Uma iniciativa muito importante da área de Comunicação é a de transmissão ao vivo dos 

eventos da Escola, cumprindo principalmente o objetivo de possibilitar à comunidade 

acadêmica ou não acadêmica, o acesso aos principais temas abordados, em tempo real, 

através do Portal de eventos da FGV. 

http://epge.fgv.br/
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Redes Sociais como Facebook e Twitter 

A Escola utiliza-se da lógica de funcionamento e a interação entre indivíduos nas redes sociais 

como estratégia de comunicação interna e externa. Esse tipo de ferramenta torna mais 

eficiente a comunicação, unindo linguagem mais informal, entrega de conteúdo multimídia e 

interação social entre colaboradores. O uso qualitativo de redes sociais e novas ferramentas 

como linkedin, flicker, youtube, twitter e facebook é um dos caminhos para o diálogo direto 

com a comunidade. 

Eventos FGV 

Revista Eletrônica que circula semanalmente, com informações sobre lançamentos de livros, 

espetáculos de música e filmes, exposições, cursos, palestras e outras atividades de caráter 

cultural organizadas pelos diferentes Unidades da FGV. 

FGV Notícias 

A FGV Notícias (http://fgvnoticias.fgv.br/pt-br) inclui as notícias veiculadas nas diferentes 

mídias: revista, jornal e TV. Disponível para consulta pública diária e intermediação de 

entrevistas de integrantes da Administração Central e de professores das Unidades 

Acadêmicas ligadas a FGV para jornais de circulação local e nacional. 

Outros Canais de Comunicação e Sistemas de Informação 

Ouvidoria 

A missão da Ouvidoria é dar voz a todos os membros das comunidades interna (corpo técnico, 

corpo discente e corpo docente) e externa à instituição, recebendo, encaminhando e 

providenciando respostas cabíveis e adequadas às suas demandas. Seus objetivos são: 

 Interagir com as comunidades interna e externa à Escola, sendo interlocutora entre a 

Instituição e a Sociedade; 

 Estabelecer canais de comunicação de forma aberta, transparente e objetiva, 

procurando sempre facilitar e agilizar as informações; 

 Agir com transparência, integridade e respeito; 

 Atuar com agilidade e precisão; e 

 Exercer suas atividades com independência e autonomia, buscando a 

desburocratização; 

http://fgvnoticias.fgv.br/pt-br
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A sua função é: 

 Ouvir/receber as reclamações, denúncias, elogios, solicitações, sugestões ou 

esclarecer as dúvidas sobre os serviços prestados; 

 Receber, analisar e encaminhar as manifestações dos cidadãos aos setores 

responsáveis; 

 Acompanhar as providências adotadas, cobrando soluções e mantendo o cidadão 

informado; 

 Responder com clareza as manifestações dos usuários dentro do prazo definido; 

 Auxiliar a instituição no exercício da autocrítica e da reflexão; 

 Mapear e localizar eventuais falhas nos procedimentos da instituição; e 

 Propor a adoção de providências ou medidas para soluções de problemas, quando 

necessário. 

A metodologia de trabalho se dá através da página da Ouvidoria no site da Escola. Todas as 

manifestações gerarão um processo interno, onde deverá constar a demanda, data e hora da 

manifestação e prazo para a resposta (se a situação exigir mais tempo para uma solução, a 

resposta deverá informar quais as medidas que estão sendo tomadas e a estipulação de um 

novo prazo para a solução). No encerramento do processo, o seu conteúdo passará a fazer 

parte do Relatório da Ouvidoria. 

Dia FGV 

A Escola promove, todos os anos, aos alunos de 2º e 3º anos do Ensino Médio, de algumas 

Escolas do Rio de Janeiro, o Dia FGV - um encontro para apresentar o vestibular e 

proporcionar um bate-papo sobre o curso de Graduação, as carreiras e a relação com o 

mercado de trabalho. 

A abertura é realizada pela Diretoria de Comunicação e Marketing, que apresenta a Fundação 

– sua trajetória e importância na história do país, unidades que compõem a instituição, 

infraestrutura e corpo docente, reconhecimento no mercado e informações específicas do 

vestibular. 

Portal da Biblioteca Digital FGV 

A nova Biblioteca Digital FGV (http://sistema.bibliotecas.fgv.br/), passou a concentrar o 

acesso a todo o conteúdo digital do Sistema de Bibliotecas FGV (SB-FGV) a partir de uma 
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única interface. A ideia de criar o Sistema de Bibliotecas da FGV teve o seu marco oficial em 

1981. Apesar do avanço em termos conceituais, a ideia não se concretizou de fato. Somente 

31 anos depois, em 2012, o Sistema de Bibliotecas FGV (SB-FGV) passou do conceito à 

prática, a partir de uma nova portaria que ratificou a sua necessidade na estrutura desta 

instituição. Assim, o objetivo de integrar as bibliotecas da FGV, dada à emergência das 

tecnologias digitais nos acervos das bibliotecas, entre outros aspectos relacionados à 

organização, começou a se concretizar. Atualmente, quatro bibliotecas estão subordinadas 

ao SB-FGV: (1) Biblioteca Mario Henrique Simonsen - BMHS, (2) Biblioteca Karl A. Boedecker 

- BKAB, (3) Biblioteca de Brasília, e (4) Biblioteca Digital FGV. 

Repositório Digital de periódicos científicos da FGV 

Através Repositório Digital de periódicos científicos da FGV 

(http://bdigital.bibliotecas.fgv.br/repositorio-periodicos-fgv) é feito o registro, controle e 

divulgação da produção intelectual (revistas) gerada no âmbito da FGV. 

Repositório de teses, dissertações, papers e e-books FGV. 

Este é o Repositório de teses, dissertações, papers e e-books FGV 

(http://bdigital.bibliotecas.fgv.br/repositorio-teses-fgv), construído para indexação, 

preservação e compartilhamento da produção intelectual da FGV em formato digital como: 

imagens, artigos, teses, dissertações, vídeos etc. 

Vídeo institucional 

A Escola disponibiliza um vídeo institucional (http://epge.fgv.br/pt/escola/fgv), de acesso 

público. 

Editora FGV 

Desde 1945, a Editora FGV (http://www.editora.fgv.br/) tem por missão divulgar obras das 

diversas áreas do conhecimento, sempre com a preocupação de contribuir para a melhoria 

do ensino e da educação no país, projetando a imagem da Fundação Getulio Vargas nos 

âmbitos nacional e internacional. 

O catálogo de publicações abrange áreas como administração, economia, direito, 

antropologia, sociologia, arquivologia, ciência política e história, privilegiando e incentivando 

http://bdigital.bibliotecas.fgv.br/repositorio-periodicos-fgv
http://bdigital.bibliotecas.fgv.br/repositorio-teses-fgv


PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI -2017-2021 

 

 - 1 7 8 - 

autores da FGV, bem como pensadores da comunidade acadêmica de todo o país e do 

exterior, que somam suas contribuições à nossa melhor produção. 

A marca Editora FGV está impressa em mais de 450 títulos, adotados por instituições de 

ensino de todo o país, atendendo também aos setores empresarial e governamental, que 

atestam nossa preocupação com a qualidade. 

A Editora da FGV conta com uma livraria virtual que visa dar mais visibilidade aos livros 

editados e facilitar o conhecimento desta produção. É possível comprar livros, acessar ao 

catálogo, lançamentos, promoções e eventos. 

Portais de Acesso à Comunidade Interna 

Portal RH 

O Portal RH é um canal de relacionamento da Divisão de Recursos Humanos com os seus 

funcionários através da Intranet da Escola. Nesta ferramenta, os usuários podem realizar 

solicitações, bem como conferir suas informações funcionais, como: Demonstrativos de 

Pagamentos, Informe de Rendimentos, Programação de Férias, Benefícios, Ponto Eletrônico, 

Solicitações de Pagamentos, Solicitações de Alteração de Endereço, Telefone etc. 

O Gestor pode consultar e solicitar processos diversos referentes aos Colaboradores 

vinculados hierarquicamente a ele, tais como emissão de relatórios gerenciais, aprovação do 

período de férias, realizar e consultar a avaliação de desempenho etc. Esses processos 

podem ou não passar por fluxo de aprovação. 

Para segurança, cada colaborador e/ou gestor tem seu nome de usuário e sua senha 

exclusiva de acesso e as atividades são disponibilizadas conforme 'Perfil' selecionado, ou 

seja, Colaborador, Gestor ou Facilitador. 

Aluno online (Ambiente e-class) 

O aluno tem acesso, através do seu login e da sua senha de e-mail, ao chamado “Aluno 

online” (sistema de informações que permite ao aluno o acesso a informações acadêmicas 

para o acompanhamento das disciplinas cursadas) e ao ambiente E-class (sistema de apoio 

ao ensino) para ter acesso aos guias, manuais, regulamentos, calendários, avisos e demais 

informações acadêmicas presentes no dia a dia do seu curso. O ambiente E-Class/FGV é um 

canal oficial de comunicação da coordenação, Núcleo Pedagógico, professores e demais 
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setores com os alunos. Utilizando esta ferramenta, o professor pode agregar a seu curso 

chats, fóruns, diários, questionários, textos, wikis, tarefas, glossários, vídeos, imagens, 

enquetes, notícias, entre outros recursos. O ambiente fornece suporte às atividades de ensino 

e aprendizagem, permitindo que o professor planeje, implemente, administre o conteúdo e 

atividades; acompanhe constantemente o progresso feito pelos estudantes; e ainda, construa 

comunidades de aprendizado colaborativo. 

Docente Online 

É um sistema de informações que permite ao professor o lançamento de notas, faltas e diário 

de aula de suas turmas. 

Wiki 

Para melhor atender aos alunos e professores da Escola, o Núcleo de Computação iniciou 

o projeto de atualização da Wiki, uma importante ferramenta de apoio às aulas. A nova 

versão traz melhorias de desempenho e segurança da ferramenta, além da interface de 

acesso a dispositivos móveis. Sua nova linguagem de construção de páginas tem como 

principal característica a facilidade no uso. Outro recurso interessante é a nova interface 

gráfica de edição de páginas. 

Portais Administrativos 

Secretaria Geral 

A Secretaria Geral trabalhou, junto aos professores e alunos, no acompanhamento dos 

principais critérios acadêmicos dos programas de Pós-Graduação, no tocante aos prazos de 

defesa, desempenho acadêmico dos alunos, cumprimento das normas regulamentares, 

processos de avaliação etc. 

Como parte de suas atividades executivas, a área trabalhou junto à Direção de Ensino e 

Pesquisa da Pós-graduação na implementação dos processos e atividades abaixo: 

Acompanhamento do novo Edital de Pós-doutorado da Escola; 

Contribuições na elaboração de conteúdo da homepage para a área de Pós-doutorado; 

Processo Seletivo da Pós-graduação nas ações de divulgação e captação do Doutorado 

Direto (Seleção Externa); 
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Acompanhamento e ações para cumprimento de requisitos acadêmicos fundamentais para 

conclusão dos programas de mestrado e doutorado; 

Acompanhamento das defesas de dissertação de mestrado e teses de doutorado, garantindo 

os prazos adequados ao regulamento da Escola e órgãos reguladores; 

Acompanhamento das aprovações de recursos de pesquisa dos professores; 

Adequação da homepage da Escola Brasileira de Economia e Finanças aos requisitos 

regulatórios da Capes (Ofício 9/2016), que prevê que os cursos tidos como de excelência 

(notas 6 e 7) devem ter versões em inglês e espanhol de sua página web até 31/12/2016; 

Adequação da homepage da Escola Brasileira de Economia e Finanças aos requisitos 

regulatórios da Capes (Itens de Visibilidade e Transparência do documento de área), que 

prevê que serão observadas, principalmente, a existência da página Web atualizada, com 

informações sobre Critérios de seleção de alunos; Produção docente; Financiamentos 

recebidos da CAPES e de outras agências públicas e privadas; Participações em comitês, 

diretorias, sociedades e programas internacionais; Colaborações internacionais; Participação 

em intercâmbios e convênios de cooperação caracterizados por reciprocidade; Participação 

discente em atividades e em publicações no exterior; Realização, organização e participação 

em eventos internacionais qualificados; Presença de docentes, pós-doutores ou discentes 

estrangeiros no programa; Presença de bolsistas doutores ou em treinamento sabático no 

programa; e Prêmios, reconhecimento ou destaque de nível internacional. 

Divulgação 

A área de Divulgação atua no apoio às mais diversas atividades para incrementar e enriquecer 

a memória da Instituição. A equipe opera, majoritariamente, na constante atualização do site 

com notícias e no auxílio na produção de eventos em conjunto com a Diretoria de 

Comunicação e Marketing (DICOM), bem como em seus produtos, como os vídeos e hotsites. 

O setor também se dedica às abordagens de comunicação e divulgação referentes aos 

prêmios disputados pelos alunos e os resultados da Escola em exames como Vestibular, 

ANPEC e na campanha de prospecção de alunos para o Doutorado Direto 2017. Em conjunto 

com a área de parceria institucional, estabeleceu apoios de divulgação com o Centro 

Brasileiro de Relações Internacionais - CEBRI e a Câmara de Comércio Americana do Rio de 

Janeiro - AMCHAM Rio. 
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5.5. Cronograma de Expansão da Infraestrutura para o Período de Vigência do PDI 

Este PDI não prevê a expansão das instalações físicas da Escola, por compreender que a 

expansão pretendida poderá ser plenamente atendida com a atual estrutura física. 

6 ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

6.1. Estratégia da gestão econômico-financeira 

A FGV tem como principal missão avançar nas fronteiras do conhecimento na área das 

Ciências Sociais e afins, produzindo e transmitindo ideias, dados e informações, além de 

conservá-los e sistematizá-los, de modo a contribuir para o desenvolvimento socioeconômico 

do país, para a melhoria dos padrões éticos nacionais, para uma governança responsável e 

compartilhada, e para a inserção do país no cenário internacional. 

A FGV objetiva, no cumprimento de sua missão: 

Oferecer à sociedade um conjunto de serviços definidos como “bens públicos”; 

Executar programas e projetos no âmbito dos setores privado e públicos que permitam o 

funcionamento das atividades consideradas “bem público”; e 

Manter nível de reserva técnica de natureza financeira que a mantenha a salvo de flutuações 

de natureza sazonal ou econômica. 

Da Mantenedora depende a aprovação do Orçamento Anual da Escola e de decisões que 

tenham repercussão econômico-financeira. 

A sustentabilidade financeira das atividades de ensino e pesquisa da Escola é obtida através 

da oferta de cursos de pequena, média e longa duração na área de Economia e da prestação 

de assistência técnica a organizações públicas e privadas, objetivando coadjuvá-las na busca 

da eficiência, produtividade e qualidade de serviços. Os professores são incentivados à 

captação de recursos nacionais e internacionais através de agências de fomento a pesquisa 

e parcerias internacionais. 

Os recursos obtidos através dessas atividades são distribuídos entre as áreas de ensino, 

pesquisa e dos bens públicos que são produzidos pela Fundação Getulio Vargas. Todos os 
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recursos disponíveis na Instituição são investidos para a melhoria da qualidade de ensino 

oferecido e das demais atividades realizadas. 

Respeitados os limites estabelecidos no Estatuto da FGV e no Regimento da Escola, compete 

primordialmente à Mantenedora promover os meios adequados de funcionamento das 

atividades da Escola, colocando-lhe à disposição os bens móveis e imóveis de seu patrimônio, 

ou de terceiros a ela cedidos e assegurando-lhe suficientes recursos financeiros de custeio. 

6.2. Plano de investimentos 

O orçamento anual da Escola Brasileira de Economia e Finanças é elaborado com o objetivo 

principal de atender às necessidades de desenvolvimento da Escola, sendo limitado apenas 

pela indispensável manutenção do equilíbrio financeiro. 

Os investimentos previstos estão relacionados à melhoria da infraestrutura física, acadêmica 

e tecnológica da Escola para atender a proposta atual deste PDI. 

6.3. Previsão Orçamentária e Cronograma de Execução (5 anos) 

Os recursos da Escola são oriundos, basicamente, da receita de mensalidades e repasse 

feitos pela Mantenedora. Recursos para áreas específicas são oriundos de órgãos de 

fomento, como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Outra parcela de recursos tem 

sido captada por meio de parcerias com empresas, em especial, para a concessão para 

patrocínios para eventos. 

O orçamento da Escola está equilibrado e controlado de forma que, tal como vem ocorrendo 

nos últimos anos, qualquer superávit vem sendo reaplicado na sua modernização e 

desenvolvimento, bem como, em bolsas de estudo e assistência social. 

A capacidade e a sustentabilidade financeira da Escola Brasileira de Economia e Finanças da 

FGV são demonstradas por meio de seus balanços. A Escola prepara seu orçamento, que é 

aprovado pela Mantenedora. A Escola conta, também, com uma Controladoria, que tem por 

objetivo prestar assessoramento financeiro-contábil ao Diretor, respondendo à controladoria 

geral da Mantenedora e à Direção da Escola. 
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7 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

7.1. Projeto de Avaliação e Acompanhamento das Atividades Acadêmicas de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, Planejamento e Gestão 

A auto avaliação é um processo contínuo por meio do qual a instituição constrói conhecimento 

sobre a sua própria realidade, buscando compreender os significados do conjunto de suas 

atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social. Para tanto, 

sistematiza informações, analisa coletivamente os significados de suas realizações, desvenda 

formas de organização, administração e ação. Identifica pontos fracos, bem como pontos 

fortes e potencialidades e estabelece estratégias de superação de problemas. 

O Projeto de Auto Avaliação foi elaborado em cumprimento à Lei 10.861, de 14 de abril de 

2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Ele tem 

como base as disposições contidas na Portaria MEC 2.051, de 09 de julho de 2004, e as 

Diretrizes para a Auto Avaliação das Instituições e as Orientações Gerais para o Roteiro da 

Auto Avaliação, editados pela CONAES. 

A Comissão Própria de Avaliação tem por objetivos produzir conhecimentos, questionar o 

conjunto de atividades cumpridas pela Escola, identificar as causas e seus principais 

problemas e deficiências, aumentar a consciência pedagógica e a capacidade profissional do 

corpo docente e técnico-administrativo e tornar mais efetivo os vínculos estabelecidos com a 

comunidade. Ao identificar fragilidades e potencialidades da Escola, a auto avaliação revela-

se um importante instrumento para a tomada de decisões e tem o compromisso de produzir 

informações, análises e propostas para o aprimoramento da qualidade de ensino e de seu 

compromisso social. 

O processo de auto avaliação é desenvolvido em três etapas. A primeira etapa consiste na 

preparação do projeto de auto avaliação, a segunda no seu desenvolvimento e a terceira na 

consolidação. 

Preparação: constituição da CPA, definição da coordenação deste órgão, estabelecimento de 

um calendário inicial de reuniões com periodicidade quadrimestral, sensibilização da 

comunidade acadêmica para o sentido e a prática auto avaliativa e definição de atribuições e 

funções. 
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Em sua composição, a CPA conta com a participação de representantes de todos os 

segmentos da comunidade acadêmica (docente, discente e técnico-administrativo) e, 

também, da sociedade civil organizada, estando vedada a existência de maioria absoluta por 

parte de qualquer um dos segmentos representados. 

Desenvolvimento: utilização das reuniões dos órgãos colegiados para a promoção de debates 

e a disseminação de informações, sistematização das demandas e sugestões oriundas da 

comunidade acadêmica, definição do modelo de coleta de dados, análise da documentação 

gerencial e didático-pedagógica, elaboração de questionários e aplicação dos mesmos entre 

membros do corpo discente, docente e técnico-administrativo. 

Consolidação: a consolidação consiste na elaboração, divulgação e análise do relatório final. 

Contempla, também, a realização de um balanço crítico do processo avaliativo e de seus 

resultados em termos da melhoria da qualidade da Instituição. 

O relatório final da avaliação expressa o resultado do processo de discussão, de análise e 

interpretação dos dados advindos, principalmente, do processo de auto avaliação. A CPA 

procura incorporar os resultados da avaliação de cursos e de desempenho de estudantes. 

Relatório: está organizado de acordo com Nota Técnica INEP/DAES/CONAES N 065/2014, 

baseado nos cinco eixos que contemplam as dez dimensões dispostas no art. 3º da Lei nº 

10.861, que institui o SINAES, quais sejam: 

 Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

 Eixo 4: Políticas de Gestão 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 Eixo 5: Infraestrutura Física 
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Dimensão 7: Infraestrutura Física 

Periodicidade da Avaliação: o processo de auto avaliação é realizado e divulgado, conforme 

cronograma traçado pela CPA. Na sua totalidade, a realização da auto avaliação, 

consideradas todas as suas etapas, tem periodicidade anual. 

7.2. Metodologia Aplicada ao Processo de Auto avaliação 

O processo de auto avaliação realiza-se de várias formas, entre elas: discussões, aplicação 

aos alunos, professores e funcionários de questionários de avaliação, levantamento e 

tratamento dos dados, análise e divulgação dos resultados. 

A metodologia utilizada na auto avaliação segue as etapas descritas a seguir: 

Elaboração dos instrumentos – para cada item da avaliação, que compõe a estrutura da 

Escola, utiliza-se um questionário que contempla as características desenvolvidas nas 

atividades realizadas, tendo como referência os padrões estabelecidos pela Instituição e os 

instrumentos de avaliação oficiais; 

Definição do universo da pesquisa – os atores da comunidade acadêmica e representantes 

das categorias previstas na Lei dos SINAES são envolvidos no processo; 

Correlação instrumento/elemento – para cada elemento do universo da pesquisa existe um 

questionário de avaliação diferenciado; 

Aplicação dos instrumentos - distribuição dos questionários no período reservado para essa 

atividade; 

Coleta e tratamento dos dados; 

Tabulação dos dados – após o recebimento dos questionários, é feita a tabulação dos dados. 

Os dados são tabulados agrupando-se as informações de acordo com os critérios 

estabelecidos previamente pela CPA; 

Elaboração dos relatórios – com base nos dados coletados, são elaborados relatórios para 

permitir a disseminação do conhecimento sobre a Instituição, tanto interna quanto 

externamente. Este conhecimento possibilita o contínuo processo de aperfeiçoamento 

acadêmico; 
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Envio de relatórios e discussões – os relatórios são enviados aos responsáveis pelas áreas 

que participam do processo, com o objetivo de promover discussões que resultem na melhoria 

contínua com a qual a Instituição está comprometida; e 

Reuniões – para apresentação de sugestões, discussões e encaminhamentos para os 

diferentes setores, apresentando panoramas do processo de avaliação e resultados 

alcançados no ano letivo corrente. 

O conjunto de avaliações realizadas resulta na construção de um sistema de informações com 

uma estrutura interativa que auxilia na tomada de decisões, conforme os objetivos propostos, 

estabelecidos previamente. 

É importante reportar ainda que existem outros documentos internos que trazem elementos 

avaliativos de importância para a compreensão do contexto institucional. Neste sentido, cabe 

destacar o relatório de atividades, o plano de negócios, plano de trabalho, relato institucional 

e relatórios financeiros do ano apresentados à Controladoria Geral da FGV. Estes 

documentos visam, sobretudo, agregar dados e informações que possam contribuir para a 

avaliação institucional, tanto interna quanto externamente, e, desta forma, subsidiar melhorias 

progressivas na Instituição, em nível acadêmico, administrativo e gerencial. 

7.3. Formas de participação da comunidade acadêmica, técnica e administrativa, 

incluindo a atuação da Comissão Própria de Avaliação – CPA, em conformidade com o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES 

A implantação dos projetos dos Cursos e das atividades previstas nos seus devidos PPCs 

está diretamente relacionada com o empenho do corpo docente em elevar e garantir a 

qualidade do programa, através das aulas e das atividades e projetos de ensino, pesquisa e 

extensão e do contínuo processo de avaliação do curso. 

Dependendo da sua natureza (se de Graduação ou de Pós-graduação) a avaliação do Projeto 

Pedagógico de cada curso é realizada através de vários foros, dentre eles: 

 

a) Reuniões do Colegiado de Graduação; 

b) Núcleo Docente Estruturante; 

c) Reuniões com os representantes de turma; 

d) Reuniões com o Centro Acadêmico; 
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e) Reuniões da Coordenação e alunos com o Núcleo de Apoio Pedagógico; 

f) Comissão Própria de Avaliação da Escola; 

g) Avaliação dos estudantes, professores e funcionários; 

h) Avaliação externa-INEP; e 

i) Avaliação externa-CAPES. 

O acompanhamento das práticas de ensino e da implantação da proposta pedagógica é 

importante e necessário e está previsto como uma das atividades do Colegiado do curso e do 

Núcleo Docente Estruturante – NDE. O NDE tem, entre outras funções, realizar avaliações 

periódicas do curso, com o objetivo de verificar a adequação do PPC às diretrizes curriculares, 

de detectar falhas na implantação do mesmo, de apresentar propostas de correção e 

melhoramento deste ao Colegiado do curso. A Coordenação também mantém contato 

permanente com o corpo docente do curso (via Colegiado), por meio de reuniões no início e 

final do semestre, ou quando forem necessárias, para que sejam discutidos pontos relevantes 

para o bom andamento das aulas e cumprimento dos planos de ensino. Nessas reuniões, a 

troca de ideias e experiências entre os docentes do curso e a Coordenação promove a 

integração para o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo. 

A Coordenação do curso de Graduação procura, ainda, envolver os representantes de turma 

no processo avaliativo, reunindo-se com os mesmos uma vez por semestre para a realização 

de balanços sobre desempenho acadêmico, infraestrutura, corpo docente e avaliação da 

própria Coordenação. 

Ademais, a Coordenação do curso coloca-se à disposição das entidades representativas dos 

discentes para sugestões e/ou avaliação do desempenho do curso. 

Outro ator neste processo de avaliação é o Núcleo de Apoio Pedagógico, unidade responsável 

pelo acompanhamento do curso, monitorando a relação aluno/docente e seu impacto no 

decorrer do semestre, assim como analisar se há fatores no desempenho docente que 

possam comprometer o bom andamento dos planos de ensino. 

A avaliação externa é composta pelos mecanismos de avaliação do MEC, através do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE, previsto pelo Sistema Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior (SINAES), como também pela CAPES (nos programas de pós-

graduação) e, indiretamente, pela sociedade, onde atuam os profissionais formados pela 

Instituição. 
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Ao longo dos anos, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Escola também vem 

promovendo a avaliação do curso. Esta constante interlocução da CPA com a Coordenação, 

envolvendo a troca de dados tanto quantitativos como qualitativos, vem ajudando na avaliação 

do curso e subsidiando a tomada de decisões estratégicas e pontuais. 

A forma de participação dos diversos segmentos da IES na CPA está contemplada em 

conformidade com a Lei Nº 10.861, garantindo, de acordo com o constante no regimento, que 

todos os segmentos façam parte da Comissão Própria de Avaliação e que nenhum dos 

segmentos constitua maioria absoluta em relação à soma dos demais. Assim, os diferentes 

órgãos colegiados da instituição atuarão sempre no sentido de assegurar não só a 

participação efetiva dos diversos segmentos, mas também a observância dos termos e 

exigências do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). 

Outro aspecto importante é o acompanhamento e a análise qualitativa da inserção dos 

egressos no mercado de trabalho, atividade de inteligência desenvolvida pelo Setor de 

Estágio e Desenvolvimento de carreiras. 

7.4. Formas de utilização dos resultados das avaliações 

Os gestores consideram de suma importância a discussão das questões relacionadas aos 

processos de auto avaliação, o que é evidenciado nos colegiados, nas reuniões 

administrativo-pedagógicas e na própria política de gestão de toda a Instituição, a qual faz 

com que todos os profissionais do corpo técnico-administrativo e do corpo docente possuam 

metas de desempenho associadas à qualidade. Assim, são frequentes as reuniões entre 

coordenadores de cursos e outras áreas, as quais possibilitam a discussão das dificuldades 

encontradas e a troca de experiência salutar para a superação de qualquer dificuldade. 

Após serem devidamente debatidos nas diferentes instâncias da Instituição, com a 

representação de toda a comunidade acadêmica, os resultados das avaliações, interna e 

externa, são tornados públicos (através de banners e da webpage, por exemplo) e utilizados 

no sentido da melhoria dos cursos e serviços oferecidos pela Instituição, buscando aperfeiçoar 

o atendimento à comunidade acadêmica. 

Os resultados das avaliações gerais dos cursos devem servir de estímulo para a busca de 

patamares ainda mais elevados de qualidade na Instituição, mantendo sua cultura de 

comprometimento com a busca permanente de melhoria dos serviços prestados. A 
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continuidade da auto avaliação, a par da prática da avaliação externa, deve constituir-se em 

recurso permanente e indispensável para tornar esta busca efetiva. 
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ANEXO A - POLÍTICAS INSTITUCIONAIS PARA: 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

A Escola de Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getulio Vargas-FGV 

observa as condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, 

conforme disposto na CF/1988, Art. nº 205, 206 e 208, na NBR nº 9050/2004, da ABNT, na Lei 

n° 10.098/2000, nos Decretos n° 5.296/2004, n° 6.949/2009, n° 7.611/2011 e na Portaria MEC 

n° 3.284/2003. 

A infraestrutura da Escola observa as dimensões referenciais para deslocamento de pessoas 

a pé, e as com mobilidade reduzida; considerando as diferentes necessidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NBR 90/50/2004 

A Escola adota diferentes formas de comunicação / sinalização (inclusive de emergência, 

utilizada para indicar as rotas de fuga e saídas de emergência das edificações, dos espaços 

e do ambiente urbano, ou para alertar quanto a um perigo iminente) para atendimento às 

diversas necessidades da comunidade acadêmica. 

A indicação de acessibilidade das edificações, do mobiliário, dos espaços e dos equipamentos 

urbanos é realizada por meio de símbolo internacional de acesso. A representação do 

símbolo internacional de acesso. 
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O símbolo internacional de acesso indica a acessibilidade aos serviços e identifica espaços, 

edificações, mobiliário e equipamentos urbanos onde existem elementos acessíveis ou 

utilizáveis por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Esta sinalização é afixada em local visível ao público, sendo utilizada principalmente nos 

seguintes locais, quando acessíveis: entradas; áreas e vagas de estacionamento de 

veículos; áreas acessíveis de embarque/desembarque; sanitários; saídas de emergência; 

áreas reservadas para pessoas em cadeira de rodas; equipamentos exclusivos para o uso de 

pessoas portadoras de deficiência. 

O símbolo internacional de pessoas com deficiência visual (cegueira) é aplicado nos espaços 

onde existem equipamentos, mobiliários e serviços para pessoas com deficiência visual. Além 

disso, o símbolo internacional de pessoa com surdez é ser utilizado em todos os locais, 

equipamentos, produtos, procedimentos ou serviços para pessoa com deficiência auditiva 

(surdez). 

 

 

 

 

 

A Escola emprega adequadamente a sinalização tátil no piso do tipo alerta e do tipo direcional. 

As rotas de fuga e as saídas de emergência estão devidamente sinalizadas com 

informações visuais e sonoras. 

Nas edificações e equipamentos urbanos todas as entradas são acessíveis, bem como as 

rotas de interligação às principais funções do edifício. 

Na adaptação de edificações e equipamentos urbanos existentes é previsto no mínimo um 

acesso, vinculado através de rota acessível à circulação principal. Está garantida a 

acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida onde existe catracas. As 

rampas da Escola possuem dimensionamentos (inclinação, larguras etc.) e patamares de 

acordo com os limites estabelecidos na NBR 9050/2004. 
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As instalações da unidade da Instituição possuem banheiro acessível, com equipamentos e 

acessórios que possibilitam suas utilizações por pessoa com deficiência ou com mobilidade 

reduzida. Junto ás bacias sanitárias foram previstas áreas de transferência e barras de apoio. 

Na Instituição os laboratórios, salas de aula, bibliotecas, ambientes administrativos, bancos, 

áreas de lazer etc. possuem espaços reservados para pessoas em cadeira de rodas, obesas e 

com mobilidade reduzida, e de lugares específicos para pessoas com deficiência, inclusive 

acompanhante, de modo a facilitar-lhes as condições de acesso, circulação e comunicação. 

Os elementos do mobiliário urbano das edificações como bebedouros, guichês e balcões 

de atendimento, bancos etc., são acessíveis. 

Na Escola os balcões de atendimento possuem, pelo menos, uma parte a superfície acessível 

para atendimento para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, em atendimento 

às normas técnicas da ABNT. 

A IES promove a remoção de barreira nas comunicações, subtraindo qualquer entrave ou 

obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por 

intermédio dos meios ou sistemas de comunicação. 

Em relação aos alunos portadores de deficiência visual, a Escola, desde o acesso até a 

conclusão do curso, proporcionará sala de apoio contendo: máquina de datilografia Braille, 

impressora Braille acoplada a computador, sistema de síntese de voz; gravador e 

fotocopiadora que amplie textos; acervo bibliográfico em fitas de áudio; software de ampliação 

de tela; equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão 

subnormal; lupas, réguas de leitura; scanner acoplado a um microcomputador; acervo 

bibliográfico dos conteúdos básicos em Braille. 

Em atendimento ao Decreto nº 5.626/2005, a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS está 

inserida como componente curricular optativo. No Curso de Graduação, LIBRAS é componente 

curricular optativo. 

A Escola, em conformidade com o Decreto nº 5.626/2005, garantirá às pessoas surdas acesso 

à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, nas atividades e nos 

conteúdos curriculares desenvolvidos. A Instituição permitirá o acesso às atividades 

acadêmicas e administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas. 
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O Núcleo de Apoio Pedagógico é o órgão responsável pela garantia do atendimento 

necessário ao discente e ao docente, inclusive quanto aos recursos multifuncionais. 

O Núcleo de Apoio Pedagógico é coordenado por um profissional com formação na área de 

Pedagogia. O atendimento é caracterizado por orientações individuais a alunos encaminhados 

pelos professores, Coordenadores de Curso ou àqueles que procurarem o serviço 

espontaneamente. 

Todos os setores observam as normas sobre tratamento a ser dispensado a professores, 

alunos e servidores e empregados com deficiência ou com mobilidade reduzida são 

contemplados com ajudas técnicas que permitem acesso às atividades acadêmicas e 

administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas. 

Em relação aos alunos com deficiência auditiva, a Instituição, desde o acesso até a conclusão 

do curso, proporcionará intérpretes de língua de sinais, especialmente quando da realização 

de provas ou sua revisão, complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando 

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

escritas, valorizando o conteúdo semântico; aprendizado da língua portuguesa, 

principalmente, na modalidade escrita, (para o uso de vocabulário pertinente às matérias do 

curso em que o estudante estiver matriculado); materiais de informações aos professores para 

que se esclareça a especificidade linguística dos surdos. 

Conforme estabelecido em seu PDI (compromisso formal) e disposto no artigo 21 do Decreto 

nº 5.626/2005, a Instituição incluirá, quando necessário, em seu quadro o tradutor e intérprete 

de LIBRAS - Língua Portuguesa, para viabilizar o acesso à comunicação, à informação e à 

educação de alunos surdos. Esse profissional atuará: 

a) Nos processos seletivos para os cursos da Escola; 

b) Nas salas de aula para viabilizar o acesso dos alunos aos conhecimentos e conteúdos 

curriculares, em todas as atividades didático-pedagógicas; 

c) No apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim da Instituição. 
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ANEXO B - CONVÊNIOS E PARCERIAS 

Finalidade Instituição/Empresa Vigência 

Cooperação Técnico-

Científica 

Instituto Militar de 

Engenharia Contínuo 

Fomento acadêmico e 

científico para a pós-

graduação Proex - Capes 02/01/2015 a 31/03/2018 

Cooperação Técnico-

Científica PUC-RJ 2015-2020 

Patrocínio de Bolsas de 

Estudo BBM Investimentos Jan17-Jan18 

Patrocínio de Bolsas de 

Estudo Banco BBM Jan17-Jan18 
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ANEXO C - INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS 

CONVENIADAS 

Escola Cidade País 

Università Commerciale Luigi Bocconi Milão Itália 

Católica Lisbon School of Business & Economics Lisboa Portugal 

Universidade de Coimbra Coimbra Portugal 

Università di Pavia Pavia Itália 

Universitat Pompeu Fabra Barcelona Espanha 

Tilburg University Tilburg Holanda 

Università Degli Studi di Torino Torino Itália 

Erasmus + - Warsaw School of Economics Varsóvia Polônia 

Hiroshima University of Economics Hiroshima Japão 

Institute for the International Education of 

Students Abroad Chicago EUA 

IMC Fachhochschule Krems Krems Áustria 

Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) - 

Universidade de Lisboa Lisboa Portugal 

Instituto Tecnológico Autónomo de México Cidade do México México 

KU Leuven Faculty of Economics and Business Leuven, Bruxelas e Antuérpia Bélgica 

Macquarie University Sydney Austrália 

Pforzheim University Pforzheim Alemanha 
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Sciences Po Grenoble Grenoble França 

Univ. Nova de Lisboa - Student Exchange 

Agreement  Lisboa Portugal 

Univ. Nova de Lisboa (MoU) Lisboa Portugal 

Universidad Autónoma de Madrid Madrid Espanha 

Universidad Carlos III de Madrid Madrid Espanha 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata Roma Itália 

Universität Würzburg  Würzburg Alemanha 

Université d´Auvergne Clermont-Ferrand França 

Université du Québec à Montréal Montreal Canadá 

Université Paris Dauphine Paris França 

University of St. Gallen St. Gallen Suíça 

Warsaw School of Economics Varsóvia Polônia 

Universidade de Lisboa Lisboa Portugal 

Université Paris-Sorbonne Paris França 

 

 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI -2017-2021 

 

 - 1 9 9 - 

ANEXO D - POLÍTICAS DE ACOMPANHAMENTO DE 

ALUNOS INGRESSANTES NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

DAS ESCOLAS DA FGV/RJ 

Objetivo e Justificativa 

As incertezas dos alunos sobre a escolha da carreira podem gerar uma decepção com o curso 

ou com a própria instituição. Junto a esses fatores, a dificuldade de adaptação desses jovens 

à metodologia de ensino utilizada no ensino superior resulta em um número elevado de 

trancamentos, transferências e desistências no primeiro ano do curso. 

O Núcleo de Apoio Pedagógico-NAP da Fundação Getulio Vargas das Escolas do Rio de 

Janeiro, setor especializado em atendimento pedagógico e psicopedagógico aos alunos que 

ingressam nos diversos cursos de graduação da FGV, apresenta-se nesse contexto como o 

canal de referência de forma a atendê-los em suas necessidades individuais e coletivas, 

emocionais e cognitivas e em qualquer outra forma de aprender, de ser e de se relacionar 

com o interdisciplinar e dinâmico mundo do conhecimento do ensino superior. 

Para minimizar esse impacto, o NAP tem como objetivo desenvolver estratégias de 

acolhimento, aconselhamento individual e em grupo, acompanhamento pedagógico e 

psicopedagógico e diversas ações que visam favorecer o desenvolvimento intelectual e 

emocional desses jovens nessa nova etapa de vida. 

I - Conhecer e acolher o aluno ingressante no curso: 

1. Entrevistas individuais com os alunos ingressantes nos cursos. 

Os ingressantes são convidados pela coordenação do NAP no início do primeiro período letivo 

para uma pequena entrevista e tem como objetivo conhecer o perfil dos alunos, seus principais 

anseios e detectar possíveis dificuldades cognitivas e emocionais e contribuir para a inserção 

e melhor aproveitamento dos alunos no curso. 

2. Acolhimento e inserção dos novos alunos na FGV, Escola e Curso. 

Promover em parceria com as coordenações dos cursos, entidades estudantis e demais 

setores da FGV ações de integração e inserção dos novos alunos no ambiente universitário 

na primeira semana de aula. 
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II - Acompanhamento dos alunos cancelados, trancados e evadidos. 

O NAP deve ser comunicado pelos veículos oficiais da IES quando o aluno entrar com 

requerimento na Secretaria de Registros Acadêmicos –SRA ou procurar a coordenação do 

curso e demais setores de apoio da Escola manifestando desejo de sair do curso/ instituição. 

A abordagem realizada pelo NAP busca compreender e certificar por meio de uma escuta 

diferenciada se o aluno está seguro da sua escolha e detectar os motivos que o levaram a 

tomar essa decisão. 

Essas informações posteriormente serão passadas por meio de relatório ao término de cada 

semestre aos coordenadores do curso, 

III -Acompanhamento Pedagógico aos Alunos 

1. Programa de Organização de Estudo. 

A partir das entrevistas realizadas é possível detectar os alunos que apresentam dificuldades 

em organizar o tempo de estudo, de concentração e de planejar uma sequência que favoreça 

a aprendizagem. Realizamos um acompanhamento individual mais intensivo com esses 

alunos para procurar entender cada particularidade. A partir dessa análise, montamos em 

conjunto com cada um dos alunos um plano de estudo quinzenal até o fim do semestre com 

estratégias de sistematização de rotina de estudo. 

2. Elaboração de Plano de Estudo. 

Montagem de grade de horário com indicação de disciplinas para alunos que ingressam pelo 

processo seletivo, via vestibular ou ENEM, transferência interna e externa e para aqueles que 

conseguem aproveitamento de estudos em uma ou mais disciplinas após o cumprimento dos 

procedimentos legais previstos nos Regulamentos dos cursos. 

3. Acompanhamento do Rendimento das Turmas 

O NAP acompanha o rendimento acadêmico dos alunos no decorrer do semestre e além de 

conversar com os alunos e representações estudantis, apresenta relatórios as coordenações 

e auxilia os professores ao propor estratégias pedagógicas com o objetivo de contribuir na 

superação das possíveis dificuldades enfrentadas pelos alunos no decorrer do semestre. 

4. Acompanhamento de alunos reprovados 
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O NAP, por meio de relatório de alunos com disciplinas reprovadas, realiza estudo para 

identificar motivos e quantidades de reprovações, além de diagnosticar problemas que 

possam contribuir para elevar a taxa de evasão dos cursos. Esse estudo é apresentado 

anualmente às coordenações dos cursos. 

VI - Atendimento Psicopedagógico 

De acordo com o Artigo 1º do código vigente “A Psicopedagogia é um campo de atuação em 

Educação e Saúde que se ocupa do processo de aprendizagem, considerando o sujeito, a 

família, a escola, a sociedade e o contexto sócio histórico, utilizando procedimentos próprios 

fundamentados em diferentes referenciais teóricos.” 

Parágrafo 1°: A intervenção psicopedagógica é sempre da ordem do conhecimento, 

relacionada com a aprendizagem, considerando o caráter indissociável entre os processos de 

aprendizagem e as suas dificuldades. 

O atendimento psicopedagógico e pedagógico caminham juntos, pois um complementa o 

outro. O trabalho se fundamenta na ideia de que é preciso, em virtude das mudanças ocorridas 

na sociedade no final do século XX e na entrada do século XXI, compreender que o 

autoconhecimento e autodesenvolvimento são necessários, pois por meio deles surgem 

novos conhecimentos e vivências que auxiliam na percepção de si próprio, do mundo que 

somos parte e no desenvolvimento das relações sociais. 

Incentivar nos alunos a descoberta e desenvolvimento de suas potencialidades contribui de 

forma significativa para o processo de inclusão social; estimula a capacidade de respeitar as 

diferenças; e desenvolve sua autonomia pessoal e profissional. 

Algumas ações pedagógicas/ psicopedagógicas desenvolvidas ao longo do curso: 

 Elaboração de dinâmicas, oficinas e palestras que contribuam para o desenvolvimento 

emocional e intelectual dos alunos; 

 Atividades integradas com o Núcleo de Estágio e Desenvolvimento de Carreiras –

NEDC/FGV; 

 Apoio às entidades estudantis, visando a socialização, integração e desenvolvimento 

dos alunos; 

 Aconselhamento individual ou em grupo por meio de escuta qualificada; 

 Apoio na mediação e solução de conflitos; 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI -2017-2021 

 

 - 2 0 2 - 

 Apoio aos projetos de monitoria, tutoria e nivelamento oferecidos pelas Escolas, e se 

for o caso, sugerir novos modelos; 

 Acompanhamento aos alunos que necessitam de Regime Excepcional de Estudos; 

 Apoio, quando demandado, à metodologia pedagógica adotada pelo professor em sala 

de aula; 

 Sugerir e apoiar, quando for o caso, visitas técnicas, aulas externas e metodologias 

diferenciadas que podem ser adotadas pelos professores. 

Alguns resultados esperados: 

 Melhor efetividade no processo de aprendizagem; 

 Amadurecimento emocional e intelectual dos alunos; 

 Autoconfiança para enfrentar desafios e não desistir diante do primeiro obstáculo; 

 Desenvolvimento da capacidade de conviver em grupo e respeitar as diferenças; 

 Maior integração entre corpo docente e discente; 

 Diminuir a taxa de evasão acadêmica. 
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ANEXO E - REGULAMENTO DE ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 

REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS DO REGULAMENTO 

Art. 1º Este regulamento de Estágio visa definir procedimentos didático-pedagógicos e 

administrativos para os estágios realizados pelos alunos da Graduação em Ciências 

Econômicas da Escola Brasileira de Economia e Finanças. 

CAPÍTULO II 

DO CONCEITO E FINS DO ESTÁGIO EXTRACURRICULAR 

Art.2º O estágio é uma atividade pedagógica do processo educacional que possibilita ao aluno 

complementar sua formação profissional, desenvolvendo habilidades e aplicando conceitos 

teóricos em situação de realidade. 

§ 1º - Os estágios devem propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, devendo 

ser planejados, executados e avaliados em conformidade com os currículos, programas e 

calendários escolares. 

§ 2º - Os estágios não acarretam vínculo empregatício de qualquer natureza e estarão sob 

acompanhamento contínuo do Núcleo de Estágio e Desenvolvimento de Carreiras da FGV no 

intuito de coibir a prestação de serviços estranhos à sua finalidade pelos estagiários. 

§ 3º - A jornada de atividade em estágio, a ser cumprida pelo aluno, deve obrigatoriamente 

compatibilizar-se com seu horário escolar. 

§ 4º - Em nenhuma hipótese pode ocorrer cobrança de qualquer taxa adicional referente às 

providências administrativas para a realização do estágio curricular, havendo ou não a 

intermediação de agentes de integração. 

CAPÍTULO III 

DAS MODALIDADES DE ESTÁGIO 
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Art. 3º Há duas categorias de estágios: 

I – Estágio Supervisionado Curricular; 

II – Estágio Supervisionado Extracurricular. 

Parágrafo único – O Estágio Supervisionado Extracurricular é atividade acadêmica opcional 

para compor a integralização da carga horária das atividades complementares e/ou disciplina 

eletiva da Graduação em Ciências Econômicas. 

CAPÍTULO IV 

DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS ESTÁGIOS 

SUPERVISIONADOS 

Art. 4º - O Estágio Supervisionado Extracurricular é parte opcional do currículo pleno da 

Graduação em Ciências Econômicas, com carga horária máxima de 80 (oitenta) horas de 

atividade complementar. 

Art. 5º - Os alunos da Graduação em Ciências Econômicas somente poderão realizar Estágio 

Supervisionado Extracurricular a partir do 5º (quinto) período do curso, desde que 

regularmente matriculados no mesmo. 

Art. 6º O aluno que não cumprir as normas para realização de Estágio Supervisionado 

Extracurricular descritas neste regulamento, não terá computadas como Atividade 

Complementar, para fins de registro acadêmico, as horas de estágio realizadas, até o limite 

de 80 horas, contados a partir do 5° período do curso. 

CAPÍTULO V 

DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

Art. 7º O Estágio Supervisionado Extracurricular somente será admitido mediante a 

celebração do Termo de Compromisso de Estágio. 

§ 1º - A celebração do Termo de Compromisso depende, obrigatoriamente, da prévia 

existência de Convênio assinado entre a interveniente e a concedente ou com um Agente de 

Integração. 
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§ 2º - Na ocorrência de prorrogação do tempo de estágio, é firmado Termo Aditivo, 

observando-se as mesmas exigências na celebração e tramitação do Termo de 

Compromisso. 

Art. 8º No Termo de Compromisso devem comparecer, obrigatoriamente, como seus 

celebrantes, independentemente da categoria a que se vincula o estágio, as seguintes 

pessoas: 

I. estagiário: o aluno que se encontra regularmente matriculado em curso oferecido pela 

instituição de ensino; 

II. concedente: pessoa jurídica de direito público ou privado, conveniada com a 

interveniente, onde se desenvolve o Estágio; 

III. interveniente: a Escola Brasileira de Economia e Finanças e o Núcleo de Estágio e 

Desenvolvimento de Carreiras da FGV 

IV. agente de integração: pessoa jurídica de direito público ou privado, conveniada com a 

interveniente, cuja função é a intermediação entre estagiário, concedente e 

interveniente. 

Art. 9º São requisitos essenciais e que devem figurar no Termo de Compromisso de Estágio: 

I. nome da concedente, número de registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

- CNPJ, ramo de atividade, nome e cargo de seu representante legal e do supervisor 

responsável pelo estágio; 

II. nome do estagiário, número de identidade pessoal (RG), número do Cadastro de 

Contribuintes - Pessoa Física - do Ministério da Fazenda (CPF), código de matrícula e 

período de aulas em que se encontra matriculado; 

III. dados da interveniente; 

IV. duração do estágio, com prazo não inferior a três meses; 

V. horário de estágio; 

VI. descrição de bolsa, quando houver; 

VII. nome da seguradora e número da apólice; 

VIII. menção expressa do convênio existente entre a concedente e a interveniente como 

instrumento jurídico a que se vincula; 

IX. declaração do estagiário e da concedente de ter conhecimento de todas as 

disposições legais, regimentais e regulamentares do estágio bem como a sua fiel 

observância. 
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Art. 10º O Termo de Compromisso e/ou o Termo Aditivo, que preencham os requisitos legais, 

regimentais e regulamentares, devidamente protocolados, somente definem o aluno como 

estagiário, e produzem os seus efeitos, a partir da data de sua assinatura pelo referido aluno, 

pela concedente e pela interveniente. 

Art. 11º O Termo de Compromisso ou o Termo Aditivo apresentados em prazo superior a 30 

(trinta) dias de suas respectivas emissões não serão recebidos pelo Núcleo de Estágio e 

Desenvolvimento de Carreiras da FGV. 

§ 1º - A interveniente não anuirá no Termo de Compromisso cujo horário de realização do 

estágio apresente conflito com o horário escolar. 

§ 2º - Qualquer alteração superveniente à anuência da interveniente por força de ato ou fato 

alheio à sua vontade deve ser motivo de imediata comunicação à concedente para as 

providências necessárias. 

Art. 12º O Termo de Compromisso, assim como as atividades dele decorrentes, não criam 

vínculo empregatício de qualquer natureza, podendo o estagiário receber bolsa-auxílio, ou 

outra forma de contraprestação que venha a ser acordada entre o estagiário e a concedente, 

ressalvado o que dispuser a legislação previdenciária, devendo o estagiário, em qualquer 

hipótese, ter, em seu favor, seguro contra acidentes pessoais. 

CAPÍTULO VI 

DOS REQUISITOS E DURAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO 

Art. 13º O Plano de Estágio administrado e supervisionado pela Escola Brasileira de Economia 

e Finanças, proposto pela organização concedente, deve: 

I. favorecer o contato com o ambiente organizacional mediante a observação e o 

exercício de atividades variadas; 

II. adequar-se ao currículo do aluno-estagiário, incluindo atividades que complementem 

seus estudos e utilizem sua capacidade intelectual em processos de análise e solução 

de problemas; 

III. proporcionar a responsabilidade autônoma de estagiário, sempre assistido pelo 

professor orientador de Estágio da Escola Brasileira de Economia e Finanças, e pelo 

supervisor de estágio da organização concedente; 
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IV. estimular a convivência do aluno-estagiário com o ambiente profissional em que irá 

atuar, a fim de favorecer o desenvolvimento de uma rede de relacionamentos, 

incrementando o convívio com profissionais de diferentes níveis e áreas no ambiente 

interno/externo da organização concedente. 

Parágrafo único – O Plano de Estágio deve ser apresentado ao Núcleo de Estágio e 

Desenvolvimento de Carreiras da FGV para análise e aprovação juntamente com o Termo de 

Compromisso de Estágio (TCE). 

Art. 14º A duração mínima do estágio é de 3 (três) meses, com possibilidade de prorrogação 

mediante a celebração de Termo Aditivo. 

Parágrafo único – O estágio com duração prevista superior a seis meses deve apresentar um 

Plano com atividades diferenciadas a cada semestre, de forma que o aluno-estagiário possa 

ter uma evolução no seu aprendizado. 

Art. 15° Para o Estágio Supervisionado Extracurricular, serão validadas 80 (oitenta) horas de 

Atividades Complementares a cada 300 (trezentas) horas de estágio efetivamente cumpridas, 

contadas a partir do 5° período do curso. 

Parágrafo único – O cumprimento das horas em atividades de estágio deverá ser atestado 

através da Declaração de Desempenho, cujo preenchimento será realizado pelo Supervisor 

de Estágio da Organização Concedente do estágio. 

CAPÍTULO VII 

DA ORGANIZAÇÃO CONCEDENTE 

Art. 16º Podem figurar como organização concedente de estágio pessoa jurídica de direito 

privado com e sem fins lucrativos ou órgão da administração pública direta e indireta de 

qualquer dos poderes constituídos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, devendo: 

I. estabelecer convênio com a Fundação Getulio Vargas mediante assinatura de 

instrumento próprio, nos termos do §1°, do art. 7°, deste Regulamento; 

II. assinar o TCE ou Termo Aditivo, quando for o caso, e exigir do aluno estagiário via 

suplementar do mesmo constando a assinatura OBRIGATÓRIA de aprovação da 
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Escola Brasileira de Economia e Finanças, na qualidade de interveniente, até o prazo 

de 30 (trinta) dias a partir da data de início do estágio apontada no Termo; 

III. estabelecer horários de entrada e saída que não se sobreponham de forma alguma 

aos horários da Escola Brasileira de Economia e Finanças; 

IV. designar Supervisor de Estágio, selecionando-o dentre profissionais habilitados para 

acompanhar e orientar o aluno-estagiário no planejamento e realização de suas 

atividades durante o período de vigência do estágio; 

V. Parágrafo único – O nome, cargo e informações a respeito do Supervisor de Estágio 

designado devem figurar no TCE; 

VI. definir um Plano de Estágio formal para o aluno-estagiário, a ser anexado ao Termo 

de Compromisso de Estágio devidamente assinado pelo supervisor de estágio 

responsável pelo acompanhamento do aluno-estagiário na organização concedente 

ou como cláusula do próprio TCE ou Termo Aditivo, e submetido à análise do Núcleo 

de Estágio e Desenvolvimento de carreiras da FGV ou Professor Orientador da Escola 

Brasileira de Economia e Finanças; 

VII. providenciar a documentação exigida pelo Núcleo de Estágio e Desenvolvimento de 

Carreiras da FGV para comprovação da realização do estágio. 

CAPÍTULO VIII 

DO PROFESSOR ORIENTADOR 

Art. 17º Os Professores Orientadores são indicados pela Direção da Escola Brasileira de 

Economia e Finanças e devem integrar o Corpo Docente. 

Art. 18º São atribuições do Professor Orientador, na qualidade de supervisor das atividades 

de Estágio supervisionado extracurricular. 

I. analisar e aprovar o Plano de Estágio apresentado pelo aluno, juntamente com o TCE 

e, se, houver, o Termo Aditivo; 

II. orientar o aluno-estagiário em suas dificuldades, com apoio do Núcleo de Estágio e 

Desenvolvimento de carreiras da FGV quando necessário; 

III. acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo aluno-estagiário, aprovando o 

Relatório de Estágio apresentado pelo aluno ao final; 

IV. oferecer sugestões para a eficácia e eficiência das atividades do Núcleo de Estágio e 

Desenvolvimento de Carreiras da FGV. 
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CAPÍTULO IX 

DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ESTÁGIOS 

Art. 19º Cumpre à Coordenação de Estágios da Escola Brasileira de Economia e Finanças 

representada pelo Núcleo de Estágio e Desenvolvimento de Carreiras da FGV, acompanhar 

as atividades dos alunos na realização dos estágios supervisionados extracurriculares, tendo, 

entre outras, as seguintes atribuições: 

I. responder pelo controle dos Estágios Supervisionados Extracurriculares perante a 

Escola Brasileira de Economia e Finanças, de acordo com as normas e procedimentos 

estatutários e regimentais. 

II. promover a eficácia das iniciativas de Estágio Supervisionado, ampliando o 

relacionamento com o meio empresarial. 

Art. 20º Os Estágios Supervisionados extracurriculares são supervisionados por professores 

orientadores que devem acompanhar e avaliar os estágios realizados pelos alunos sob sua 

orientação. 

§ 1º O Relatório de Estágio Supervisionado elaborado de acordo com modelo fornecido pela 

Escola Brasileira de Economia e Finanças deve ser submetido à avaliação do professor 

orientador para aprovação ou não. 

§ 2º As horas de estágio serão consideradas cumpridas quando o aluno obtiver aprovação 

pelo professor orientador mediante apresentação do Relatório de Estágio Supervisionado e 

da Declaração de Desempenho. 

§ 3º O Relatório de Estágio Supervisionado e a Declaração de Desempenho deverão ser 

entregues ao Núcleo de Estágio e Desenvolvimento de Carreiras da FGV nas datas fixadas 

em calendário escolar divulgado pela Escola Brasileira de Economia e Finanças. 

§ 4º O Relatório de Estágio deverá ser assinado pelo Supervisor de Estágio designado pela 

Organização Concedente, tendo este que atestar, na Declaração de Desempenho, o número 

de horas efetivamente prestadas pelo aluno em atividades previstas pelo Plano de Estágio 

aprovado. 

CAPÍTULO X 

DOS DEVERES DO ALUNO-ESTAGIÁRIO 
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Art. 21º Cumpre ao aluno-estagiário: 

I. tomar conhecimento e cumprir as exigências do Regulamento de Estágio da Escola 

Brasileira de Economia e Finanças; 

II. apresentar o Termo de Compromisso e, quando for o caso, o Termo Aditivo, 

juntamente com o Plano de Estágio, para análise, ao Núcleo de Estágio e 

Desenvolvimento de Carreiras da FGV, preferencialmente antes do início (ou 

prorrogação) ou, no máximo, até 30 (trinta) dias da data de início do estágio; 

III. comunicar ao Núcleo de Estágio e Desenvolvimento de Carreiras da FGV sobre 

qualquer problema na sua relação com a organização concedente durante o período 

de estágio a fim de que sejam tomadas as providências necessárias; 

IV. comunicar de imediato qualquer modificação em sua condição de aluno tanto para a 

o Núcleo de Estágio e Desenvolvimento de Carreiras da FGV quanto para a 

organização concedente; 

V. comunicar de imediato ao Núcleo de Estágio e Desenvolvimento de Carreiras da FGV 

em caso de rescisão do contrato por sua própria vontade ou por determinação da 

organização concedente, regularizando sua situação; 

VI. cumprir as normas estabelecidas pela organização concedente durante o período em 

que se realizar o estágio. 

CAPÍTULO XI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 22º Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pelo Coordenador da 

Graduação em Ciências Econômicas e pelo Coordenador de Estágios da Escola Brasileira de 

Economia e Finanças, ouvido se necessário o Colegiado do curso. 

Art. 23º Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
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ANEXO F - LISTA DE EMPRESAS CONVENIADAS PARA 

CONCESSÃO DE ESTÁGIO 

Empresas Conveniadas 

A.C. Nielsen do Brasil Ltda 

A.T. Kearney Consultoria de Gestão Empresarial Ltda 

Accenture do Brasil Ltda 

Ágora Senior Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A 

Alfaias Cama e Mesa Ltda - EPP 

All América Latina Logística - Malha Sul S/A 

Antera Gestão de Recursos S/A 

Apsis Consultoria Empresarial Ltda 

Aria Capital Corporate Consultoria e Participações Ltda (Aria Capital Corporate 

Consultoria Empresarial e Participações Ltda) 

Arte, Vida e Esporte Sob Medida 

Artplan Comunicação S.A 

Ático Administração de Recursos Ltda 

Ativa S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores 

Atlanta Publicidade e Propaganda S/S Ltda - EPP 

Axio Investimentos Gestão de Recursos Ltda (Axio Serviços Ltda) 

Balassiano Engenharia Ltda 

Banco ABN AMRO Real S/A 
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Banco BBM S/A 

Banco BTG Pactual S/A 

Banco BVA S/A 

Banco Modal S/A 

BBM Administração de Recursos DTVM S/A (BBM Administração de Recursos 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.) 

BBM Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A (Bacor Corretora de Câmbio e 

Valores Mobiliários S.A.) 

BBM I Gestão de Recursos Ltda 

BBM II Gestão de Recursos Ltda 

BCP Securities do Brasil Representações Ltda 

Behavior Gestão de Capital Ltda 

Betunel Indústria e Comércio Ltda 

Bogari Gestão de Investimentos Ltda - ME 

BroadSpan Capital - Engenharia de Negócios e Participações Ltda 

Caminho das Redes Ltda - ME 

Capital Gestão e Investimentos Ltda 

Central de Estágios Gelre Agente de Integração Ltda 

Centro de Estágios - PPM Human Resources Ltda - ME 

CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola do Rio de Janeiro 

Cimo Capital Administração de Recursos Ltda - ME 
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Clube de Regatas do Flamengo 

Coad-Centro de Orient. Atual e Desenv. Profissional Ltda 

Colortel S/A Sistemas Eletrônicos 

Comfloresta Cia. Catarinense de Empreendimentos Florestais 

Conceituau Capacitação Empresarial Ltda 

Confrapar Participações e Pesquisa S.A. 

Conselho Empresarial Brasil-China 

Conselho Regional de Economia 1ª Região RJ - CORECON 

Construtora Andrade Gutierrez S/A 

Construtora Norberto Odebrecht S.A. 

Consulado Geral do Peru em Rio de Janeiro 

Corporações Já Ltda - ME 

Cortex Intelligence Consultoria em Informática Ltda (Cortex Intelligence Tecnologia Ltda) 

CRBS S/A - Ambev 

Cushman & Wakefield Negócios Imobiliários Ltda 

CWF Rio Comercial Ltda - ME 

Digital Inc Tecnologia e Marketing Ltda - DP6 

Docas Investimentos S/A 

DSRH - Diferencial Soluções em Recursos Humanos Ltda (DSRH - Desafios Soluções em 

Recursos Humanos Ltda) 

Empresa de Serviços Dinâmica Ltda 
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ExxonMobil Química Ltda 

FGV Jr EBAPE/FGV e EPGE - Empresa Júnior de Administração e Economia da FGV - 

RIO 

Finanças Análise e Consultoria Econômica Ltda - ME 

Foco Recursos Humanos Ltda 

Fraiha Produções e Eventos e Editora Ltda - EPP 

Fundação Movimento Universitário de Desenvolvimento Econômico e Social - MUDES 

Gallery Griffe Jóias Ltda 

GAP Gestora de Recursos Ltda 

Gestão de Talentos Seres - Cinelândia Ltda 

Global Investment Strategy Ltda (Triscorp Investimentos Ltda) 

IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda 

Icap do Brasil Corretora de Tíltulos e Valores Mobiliários Ltda 

Instituto Brasileiro de Inserção Social do Estudante 

Instituto Capacitare Consultoria Empresarial Ltda - EPP 

Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Regional Rio de Janeiro - IEL - RJ 

Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP 

Investfort Gestão de Investimentos Ltda 

INVM Consultoria e Representações Ltda 

Ipiranga Produtos de Petróleo S.A 

J2L Investimentos e Participações S.A. (J2L Gestão de Investimentos S.A.) 
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JGP Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 

JGP Gestão de Crédito Ltda. 

JGP Gestão de Recursos Ltda. 

JGP Gestão Patrimonial Ltda. 

JGP Global Gestão de Recursos Ltda. 

Kyros Gestão de Recursos Ltda 

L6 Capital Partners Consultoria Empresarial e Participações Ltda 

Latitude Investment Partners Gestão e Finanças Ltda. 

Lersch Traduções 

Libra Terminal Rio S/A 

Livstar Consultoria de Estágios 

Lojas Americanas S.A. 

Lora e Consultores Associados Ltda - ME 

L'Oréal Brasil Comercial de Cosméticos Ltda 

Luxor Hotéis Turismo S.A. (Luxor Participação S.A) 

Macroplan Prospectiva Estratégia & Gestão S/S Ltda 

Manpower Staffing Ltda 

MDU Brasil Ltda 

Medicinia Atividades de Internet Ltda 

Mérito Consultoria Financeira, Administrativa e de Sustentabilidade Ltda 

Meta Consultoria Ltda 
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Métrica Empreendimentos e Participações Ltda 

MJ4 Administração Financeira e Empresarial Ltda - ME 

MPL Corporate Software S.A 

MSW Educação e Consultoria S/C Ltda - EPP 

Mundipagg Tecnologia em Pagamentos S.A. 

Nestlé Waters Brasil - Bebidas e Alimentos Ltda 

Nobel Gestão de Recursos Ltda 

Nube Núcleo Brasileiro de Estágios Ltda 

Nutri Dog Indústria e Comércio Ltda - EPP 

Ondina Participações Ltda 

Opportunity Gestora de Recursos Ltda 

Opus Gestão de Recursos Ltda 

Órama DTVM S/A (Orama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A) 

Ortoneuro Comércio Importação de Material Hospitalar Ltda 

Pacífico Gestão de Recursos Ltda. 

Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda - EPP - Quantum 

Parceria Consultoria Empresarial Ltda 

People on Time Consultoria, Planejamento e Serviços de Recrutamento e Seleção Ltda - 

EPP 

Convênios por Agentes de Integração 

Ágora Senior Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A 
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Alog - 01 Soluções de Tecnologia em Informática Ltda 

ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil 

Ancar Gestão de Empreendimento Ltda 

Bain Brasil Ltda (Bain & Company) 

Banco Bradesco S/A 

Banco BTG Pactual S/A 

Banco CR2 

Banco Itaú - BBA S.A. 

Beni Empreendimentos e Participações S/A 

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

BR Participações e Investimentos Ltda 

BRMalls Participações S/A 

Brookfield Serviços Financeiros 

BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários 

Canepa Asset Management Cam Brasil Gestão de Rec 

CR2 Empreendimentos Imobiliários S/A 

CVM - Comissão de Valores Mobiliários 

Editora Eleva Ltda 

Fecomercio - Federação do Comércio do Estado do RJ 

FGV Direito Rio 
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FGV CERI 

FGV CPDOC 

FGV IBRE 

Fleury S/A 

Fundação Atlântico de Seguridade Social 

FW Empreendimentos Imobiliários e Construções Ltda 

Gulf Gestão de Recursos Ltda 

Icatu Seguros S/A 

Inter B. Consultoria Internacional de Negócios Ltda. 

Investfort - Gestão de investimentos Ltda 

IPEA 

Itaú Unibanco S.A. 

JLT RE Brasil Adm e Corretagem de Ress Ltda 

Lafarge Brasil S/A 

Lourinvest Gestão de Recursos Ltda 

Macroplan Prospectiva Estratégia e Gestão SS Ltda 

Mckinsey & Company Inc do Brasil CO 

MDCPAR S.A. 

Michelin - Matriz 

Netquant Tecnologia de Investimentos Ltda 

Norskan Offshore Ltda 
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Prime SA Corretora de Cambio e Valores 

PSR Soluções e Consultoria em Energia Ltda 

Queiroz Galvão 
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ANEXO G - MANUAL DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

CAPÍTULO I – 

DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Art. 1º Todo aluno inscrito no curso de graduação em Ciências Econômicas da Escola 

Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getulio Vargas deverá realizar atividades 

acadêmicas complementares às disciplinas oferecidas regularmente para obter o título de 

Bacharel em Ciências Econômicas; 

§ 1º - Compreende-se por Atividades Complementares as atividades acadêmicas de ensino, 

pesquisa e extensão. Incluem-se nesse conjunto: palestras, estágios, iniciação científica, 

projetos de extensão, seminários e eventos científicos, congressos e simpósios promovidos 

por Associações Científicas ou Entidades Culturais. As atividades complementares da Escola 

atendem ao disposto no art 8º das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Ciências 

Econômicas, que dispõe: 

“Art.8º As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam o 

reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos, competências e atitudes do 

aluno, inclusive, adquiridas fora do ambiente escolar, abrangendo estudos e atividades 

independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações 

com o mundo do trabalho, com os diferentes modelos econômicos emergentes no Brasil e no 

mundo e as ações de extensão junto à comunidade. ” 

Art. 2º Compete ao aluno a escolha das atividades acadêmicas complementares que poderão 

ser realizadas na Escola Brasileira de Economia e Finanças, em outros cursos de graduação 

oferecidos pela FGV, no Rio de Janeiro ou São Paulo, ou em qualquer outra instituição 

acadêmica e cultural qualificada. 

Art. 3º O aluno deverá realizar um mínimo de 150 horas de atividades acadêmicas 

complementares ao longo dos oito períodos do curso, no Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 

§ 1º - A carga horária obtida nestas atividades será analisada, classificada e computada pela 

Coordenação de Atividades Complementares de acordo com o Banco de Atividades em 

anexo. 
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§ 2º - As atividades acadêmicas complementares não isentam do cumprimento obrigatório da 

carga horária integral das disciplinas obrigatórias, optativas e eletivas do curso. 

CAPÍTULO II 

– DA INSCRIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Art. 4º Compete ao aluno solicitar a inclusão das atividades acadêmicas complementares em 

seu Histórico escolar, nos prazos estabelecidos pela Coordenação de Atividades 

Complementares. 

§ 1º - O pedido de inclusão de atividades acadêmicas complementares realizadas no histórico 

escolar será feito em formulário específico, a ser retirado no Núcleo de Apoio Pedagógico ao 

Ensino de Graduação; 

§ 2º - Para os fins de inclusão no histórico a participação em todas as atividades acadêmicas 

complementares realizadas deverá ser comprovada por documentação adequada. 

Art. 5º Dúvidas e casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do curso de Graduação 

em Ciências Econômicas. 
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Anexo I 

Banco de Horas das Atividades Acadêmicas Complementares 

Atividade Pontuação (CH) 

1) Participação como ouvinte em palestras 

acadêmicas e culturais 

1) 2 horas por evento. Até o limite de 30h. 

2 ) Participação em Atividades de Extensão, 

Laboratórios ou Núcleos de Estudos 

Supervisionados e Pesquisas da Escola de 

Economia, de outras Escolas e Centros 

Acadêmicos afins da FGV  

2) De acordo com a carga horária estipulada no 

certificado, até o limite de 60 h 

3) Participação em Projeto de Pesquisa 

institucional, a título de Iniciação Científica. 

3) De acordo com a carga horária estipulada no 

certificado, até o limite de 60 h. 

4)Participação em Cursos Multidisciplinares ou 

nas áreas de atuação da Escola de Economia 

oferecidos por intermédio de Convênios Culturais 

estabelecidos pela FGV com instituições 

internacionais. 

4) De acordo com a carga horária estipulada no 

certificado, até o limite de 60 h. 

5) Participação em Cursos de Extensão Regulares 

oferecidos pelas Escolas da FGV ou em 

instituições ligadas à pesquisa e/ou ensino nas 

áreas de atuação da Escola de Economia 

5) De acordo com a carga horária estipulada no 

certificado, até o limite de 30 h. 

6) Estágio em uma organização pública, privada 

ou entidade do terceiro setor, desenvolvendo 

atividades correlacionadas ao curso de 

Graduação em Ciências Econômicas. 

Regulamentado na forma de Estágio 

Supervisionado Extracurricular 

6) De acordo com carga horária estipulada na 

avaliação de desempenho preenchida pela 

organização concedente e validada pelo Setor de 

Estágio e Colocação Profissional da Escola de 

Economia, até o limite de 80 horas, contados a 

partir do 5º período do curso. Verificar as regras do 

Manual de Estágio 

7) Exercício de Atividades de Monitoria e Tutoria 7) Até 30h por semestre. 
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8) Participação em eventos acadêmicos e 

culturais com apresentação de trabalho 

 

3) 5h por evento. Até o limite de 20 h, 

9) Organização de eventos acadêmicos e/ou 

culturais como membro de comissão organizadora 

9) 5h por evento. Até o limite de 30 h 

10) Participação em trabalho voluntário com 

comprovação de atividade 

10) Até o limite de 60 horas 

11) Curso de idiomas  11) Até o limite de 40 horas 

12) Participação em visitas guiadas promovidas 

pela Escola ou outros Centros da FGV a 

organizações públicas, privadas e do terceiro 

setor relacionadas à área de atuação profissional 

do Economista com comprovação de atividade e 

participação 

12) Até o limite de 30 horas 

13) Representante discente de turma  13) 10h por semestre, até o limite de 40h 

14) Participação em órgãos colegiados 14) 10h por semestre, até o limite de 40h 

15) Publicação de trabalhos científicos em 

periódicos qualis da CAPES 

15) 70h/trabalho publicado ou aceito para 

publicação 

16) Estudos desenvolvidos em cursos de pós-

graduação 

16) De acordo com a carga horária estipulada no 

certificado ou declaração 

17) Participação em Entidades Estudantis – 

vinculadas a FGV.  

17) Até o limite de 40 horas 

18) Participações em treinos/competições 

esportivas 

18) Treinos - As horas complementares são 

fornecidas somente para atletas - GORILA 

ALPHA e a quantidade irá variar conforme a 

presença nos treinos (1 hora por treino); 

Competição - As horas complementares são 

fornecidas somente para atletas - GORILA 

ALPHA e a quantidade irá variar conforme a 
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quantidade de jogos disputados - (1 hora por 

jogo); 

 

19) Participação em atividades artísticas e 

demais habilidades que envolvam o 

desenvolvimento comportamental 

19) Participação em cursos de teatro; 

Participação no Coral FGV - até 20 horas pelos 

ensaios/evento e demais atividades artísticas 

 

20) Outros  20) A critério do Coordenador do curso 

 


