Objetivos
Geral:
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.
Específicos

1. 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;
2. 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;
3. 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;
4. Criar ambiente propício ao desenvolvimento de espíritos críticos e criativos,
incentivando a iniciação científica, a pesquisa e a produção e divulgação de novos
conhecimentos;
5. Participar de Programas e Projetos no campo das Ciências Econômicas, em âmbitos
regional, nacional e global;
6. 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;
7. 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;
8. Fortalecer uma articulação interinstitucional, através dos mais diversos instrumentos de
cooperação acadêmica, com organizações nacionais ou do exterior;

9. 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;
10. 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;
11. Manter intercâmbios científico e acadêmico com Instituições congêneres, nacionais e
estrangeiras;
12. Estabelecer estreita relação institucional de parceria com as demais Instituições de
Ensino Superior e Institutos da mesma Mantenedora;
13. Implementar processo permanente de avaliação institucional;
14. 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.
15. 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;
16. Promover a defesa do meio ambiente, com amor e respeito à dignidade de todas as
criaturas;
17. Promover de forma sistemática a responsabilidade social de toda a comunidade
acadêmica; e
18. Criar condições de atualização permanente do corpo discente, docente e técnicoadministrativo;
19. 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;
20. 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;

21. 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.

