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1. DADOS DA INSTITUIÇÃO 

1.1 Mantenedora 

Código da Mantenedora: 110 

Nome: Fundação Getulio Vargas – FGV  

Presidente: Prof. Dr. Carlos Ivan Simonsen Leal  

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

CEP: 22250-900  

CNPJ: 33.641.663/0001-44 

Natureza Jurídica: Fundação Privada 

Telefone: (21) 3799-5501  

Fax: (21) 3799-5921  

Página web: http://www.fgv.br 

1.2 Mantida 

Código da Instituição: 2591 

Nome: Escola Brasileira de Economia e Finanças 

Organização Acadêmica: Faculdade 

Categoria Administrativa: Privada sem fins lucrativos  

Diretor: Prof. Dr. Rubens Penha Cysne  

Vice-Diretor: Prof. Dr. Aloisio Araujo 

Endereço: Praia de Botafogo, 190, 11° andar - CEP: 22250-900  

Rio de Janeiro- RJ 

Telefone: (21) 3799-5857 

Página web:  http://epge.fgv.br/ 
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2. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 Prof. André Arruda Villela - Coordenador 

 Caetano Montenegro Mascarenhas - Representante do Corpo Discente 

 Julia Melo Bretz - Representante do Corpo Discente 

 Prof.ª Joisa Campanher Dutra Saraiva - Representante do Corpo Docente 

 Prof.ª Maria Teresa Duclos - Representante do Corpo Docente 

 Cristiane Alkmin - Representante da Sociedade Civil 

 Antero de Vasconcelos Alves Neto - Representante do Corpo Técnico- Administrativo 

 Carla Santos Soares - Representante do Corpo Técnico- Administrativo 

Esta nova comissão tomou posse em 01 de Abril de 2011, dando continuidade aos 

trabalhos desenvolvidos até então pela comissão anterior. No relatório do ano de 2011, postado 

em março do ano de 2012, relatamos a funcionária Carla Santos Soares como membro da CPA. 

Entretanto gostaríamos de salientar que a uncionária Carla Santos Soares assumiu como membro 

representante do corpo técnico-administrativo na reunião do dia 30/11/2011, após a funcionária 

Rosangela Pires de Oliveira solicitar sua saída da CPA. O Prof. Moacyr Alvim H.B. da 

Silva,representante do corpo docente, não tendo frequentado as reuniões no último ano, solicitou 

sua retirada da Comissão. 

Período de Mandato da CPA – 2011/2014 

Ato: CI 76-A/2011 

Assessoramento Técnico 

 Marcio Barros Dutra – Superintendente da Graduação 

 Sheila Lima – Analista de Suporte Acadêmico 
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3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente Relatório tem como objetivo atender determinação do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), que preconiza a apresentação de relatórios de 

autoavaliação institucional anuais das Instituições de Ensino Superior (IES).  

Foi elaborado sob coordenação da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Escola 

Brasileira de Economia e Finanças, conforme determina o SINAES. Para sua realização, contou 

com amplo apoio da Direção Geral da Escola.   

O presente relatório está organizado de acordo com as 10 dimensões propostas pelo 

SINAES, quais sejam:  

1. A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional;  

2. A política para o ensino (graduação e pós-graduação), a pesquisa, a extensão e as 

respectivas normas de operacionalização;  

3. A responsabilidade social da Instituição;  

4. A comunicação com a sociedade;  

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

administrativo;  

6. Organização e gestão da Instituição;  

7. Infraestrutura física;  

8. Planejamento e avaliação;  

9. Políticas de atendimento aos discentes; e 

10. Sustentabilidade financeira.  

O Relatório apresenta a estrutura e o funcionamento da Escola, as ações desenvolvidas 

no período, os resultados, dados quanti-qualitativos e, ao final de cada dimensão, um quadro 

resumo com potencialidades, fragilidades e recomendações de cada área, buscando contemplar o 

modelo referido. 
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4. METODOLOGIA APLICADA AO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO  

O processo de autoavaliação 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 autoavaliação 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; 

 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;  
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 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; e    

 Divulgação dos resultados – ampla divulgação dos resultados da avaliação 

através da internet, cartazes, banners e reuniões. 

O conjunto de avaliações realizadas permite a 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, a par deste Relatório exigido pela legislação, 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 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. 

5. SOBRE A ESCOLA BRASILEIRA DE ECONOMIA E FINANÇAS NO ANO DE 2013 

Em 2013, a Escola Brasileira de Economia e Finanças obteve os melhores resultados nos 

conceitos das avaliações do MEC, índices que atestam a manutenção de sua trajetória de 

excelência acadêmica.  

O êxito acadêmico e científico é também comprovado pelo acentuado intercâmbio 

docente internacional. Visitaram a Escola, desde 2010, 214 (duzentos e quatorze) docentes de 

departamentos de economia do exterior, incluindo cinco laureados com o Prêmio Nobel em 

Economia. Da mesma forma, mostra-se neste relatório um elevado número de visitas dos 

docentes da Escola a centros de pesquisa no exterior. 

Apenas em 2013, a Escola Brasileira de Economia e Finanças recebeu 124 professores 

visitantes, incluindo aqueles que participaram em bancas de defesa de tese e dissertações, dentre 
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os quais três ganhadores do Prêmio Nobel em Economia. Edward Prescott e Christopher Sims 

foram recebidos em 10 de maio. Já em 17 de dezembro, Robert Lucas proferiu a palestra de 

encerramento do ano letivo, baseada em seu artigo Ideas and Growth. Em 2011 estiveram 

na Escola o Prêmio Nobel Robert Engle (31 de agosto) e o Prêmio Nobel James Heckman 

(27 de outubro). 

A Escola passou a contarr em seus quadros c o m  três dos quatro docentes da área de 

Economia no Brasil, agraciados com o título de “Fellow of the Econometric Society”. 

Em 31.12.2013, a Escola contava com 38 alunos no curso de Mestrado Acadêmico, 

34 no curso de Doutorado e 116 no curso de Mestrado Profissional, totalizando 188 alunos na 

pós- graduação. Na graduação, havia 144 alunos ativos. 

6. ANÁLISES DA DIMENSÕES DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

6.1 Dimensão 1 - A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

6.1.1 A Missão da Escola Brasileira de Economia e Finanças 

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. 

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; 
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 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 

 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. 

6.1.2 Reconhecimento Nacional e Internacional 

Os índices recentemente divulgados pelo MEC conferem à Escola um ótimo 

desempenho em todos os cursos (Tabela 1). Como no último triênio, foram obtidas notas 

máximas em todas as avaliações. Isto se deu na Graduação (5 no ENADE e 5 no Conceito 

Preliminar de Cursos), no Mestrado Profissional (5) e no Mestrado e Doutorado Acadêmicos (7). 

No cômputo geral de graduação e pós-graduação, a Escola repetiu também a nota máxima 5 no 

Índice Geral de Cursos (IGC). 

Com estes resultados, a Escola passa a ser o único programa de pós-graduação em 

Economia do Brasil com três notas máximas 7, acumuladas nas quatro últimas avaliações trienais 

da Capes (7 em 2001-2003, 6 em 2004-2006, 7 em 2007-2009 e 7 em 2010-2012); e com todas as 

notas acumuladas do Mestrado Profissional e na Graduação iguais à nota máxima 5 (Tabela 2).  

 

Tabela 1 - Avaliação da Escola pelo Ministério da Educação 

INSTITUIÇÃO 

 

IGC 

 

IGC 

Contínuo 

Escola Brasileira de Economia e Finanças 5 4.8400 

Fonte: Inep e Capes, 2013 
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Tabela 2 - Avaliações dos cursos da Escola pelo Ministério da Educação 

CURSO ENADE CPC CC CAPES 

Curso de Bacharel em Ciências 

Econômicas 
5 5 5 NSA 

Mestrado Acadêmico em Economia NSA NSA NSA 7 

Mestrado Profissional em Finanças e 

Economia Empresarial 
NSA NSA NSA 7 

Fonte: Inep e Capes, 2013. 

NSA: Não se aplica. 

 

Guia do Estudante da Editora Abril  

A Escola Brasileira de Economia e 

Finanças recebeu, mais uma vez, nota 

máxima no Prêmio "Melhores 

Universidades Guia do Estudante". 

O Guia do Estudante é uma 

publicação da Editora Abril, que avalia os 

cursos de Graduação das melhores 

instituições de ensino superior brasileiras há 

mais de 22 anos. A avaliação é feita por mais de 3.600 especialistas, que atribuem notas aos 

cursos, e o conceito final permite classificá-los em bons (3 estrelas), muito bons (4 estrelas) e 

excelentes (5 estrelas). 

Além de valorizar as melhores universidades e cursos do Brasil, o prêmio incentiva e 

colabora para a melhoria da qualidade do Ensino Superior brasileiro, estimulando práticas 

semelhantes em outras instituições e orientando milhões de pré-vestibulandos, estudantes e 

professores do país. 

 

Figura 1 - Selo guia do Estudante 

Fonte: Editora Abril, 2013. 
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Ranking da Universidade de Tilburg 

Como resultado e sinal da representatividade da Escola em âmbito internacional, pode-

se citar que a Escola foi classificada, no ranking da Universidade de Tilburg, na Holanda, como o 

melhor departamento de Economia da América Latina, no período de 2009 a 2013. 

Premiações, Distinções e Destaques Acadêmicos da Escola  

Exemplos de distinções acadêmicas são os títulos e os prêmios concedidos à Escola e ao 

seu corpo docente, bem como posições de destaque em sociedades científicas e comitês 

internacionais. 

 Professor Aloisio Araújo realizou palestra presidencial de conferência da 

SAET. No dia 22 de julho, o professor da Escola Brasileira de Economia e 

Finanças, Aloisio Araújo, tomou posse como presidente da Society for the 

Advancement of Economic Theory (SAET) – principal entidade acadêmica 

mundial voltada exclusivamente para o avanço da teoria econômica. Com isso, a 

Escola é mais uma vez reconhecida internacionalmente pela qualidade de sua 

pesquisa. A Escola tem ainda em seu quadro acadêmico três entre os quatro 

pesquisadores no país que conquistaram a posição de Fellow Member of the 

Econometric Society; além de Aloisio Araújo, os professores Paulo Klinger 

Monteiro e Marcelo Moreira possuem esse título.  A cerimônia ocorreu durante 

o congresso anual da SAET, realizado em Paris, entre 22 e 27 de julho. 

 Professor Caio Almeida foi eleito presidente da Sociedade Brasileira de 

Finanças. A Sociedade, da qual o Prof. Caio será presidente durante dois anos, foi 

criada em 2001 e conta com mais de 500 integrantes (acadêmicos, estudantes e 

profissionais da área), e tem por objetivo incentivar o estudo em Finanças no país, 

além de organizar anualmente um encontro que conta com a participação de 

líderes das principais instituições internacionais de pesquisa na área. 

 Professor e ex-aluno da Escola foram premiados nas duas categorias do 

Haralambos Simeonidis 2013 da Anpec.  O Professor Felipe Saraiva Iachan e o 
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ex-aluno do mestrado Cristian Huse foram agraciados nas duas categorias 

existentes do Prêmio Haralambos Simeonidis. Iachan, que foi premiado por sua 

tese de doutorado Essays in macroeconomics: liquidity and taxation, graduou-se na 

primeira turma de Graduação em Economia e concluiu seu Mestrado também na 

Escola Brasileira de Economia e Finanças, de onde saiu para cursar o doutorado no 

MIT. Em 2012, Iachan regressou à Escola como integrante do quadro de 

Professores. Cristian Huse, ex-aluno da Escola em 2003, foi ganhador do prêmio 

na categoria melhor artigo acadêmico com o artigo The market impact and the cost 

of environmental policy: evidence from the Swedish green car rebate, que 

escreveu em coautoria com Claudio Lucinda, da USP. 

Relativamente aos destaques do nosso corpo docente, podemos citar o desempenho 

da ex-aluna da graduação Ingrid Borba do Nascimento, aprovada em 1º lugar no concurso para 

Especialista em Regulação da ANP – Agência Nacional de Petróleo. 

Outros destaques do nosso corpo discente: 

 Aluna da Graduação da Escola conquistou vaga no Mestrado na Stanford 

University. Luiza Casemiro, aluna do curso de Graduação em Ciências 

Econômicas foi aprovada no Ford Dorsey Program in International Policy Studies 

(IPS) Master of Arts degree da Stanford University, USA. Luiza tem 23 anos e foi 

aprovada em outras faculdades dos Estados Unidos e Inglaterra, porém optou por 

Stanford por sua tradição, 122 anos de existência, e reconhecimento como uma das 

principais instituições de ensino e pesquisa do mundo. O objetivo principal deste 

Mestrado é “diversificar e aprimorar os conhecimentos em Relações 

Internacionais”, assunto de bastante interesse para Luiza. 

 Aluno da graduação da Escola recebe bolsa para intercâmbio na Espanha. O 

Programa de Bolsas Ibero-Americanas é uma iniciativa do Banco Santander, que 

incentiva e promove a mobilidade de estudantes de graduação entre universidades 

ibero-americanas desde 2011. A bolsa recebida pelos alunos selecionados é de três 

mil euros, e permite que esses estudem durante um semestre em uma das 
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universidades participantes do programa. O candidato selecionado pelo setor de 

Intercâmbio Acadêmico da Escola foi o aluno Leonardo Baims Machado da Costa, 

do 6º período, que cursará o segundo semestre do ano letivo de 2014 em um das 

universidades conveniadas pelo programa na Espanha. Além da Espanha, os 

alunos podiam selecionar entre: Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru, 

Portugal, Porto Rico e Uruguai. 

 Aprovação de artigo no encontro da Anpec. O aluno Pedro Henrique Silva de 

Mello teve o artigo “O custo unitário do trabalho no Brasil: evolução agregada e 

regional”, escrito em coautoria com o professor Fernando de Holanda Filho, da 

Escola, aprovado para o 41º Encontro da ANPEC. 

 Aluno da Escola é selecionado para a Bolsa Fórmula Santander. A Bolsa 

Fórmula Santander é uma iniciativa de mobilidade internacional do Banco 

Santander, direcionada a estudantes de graduação e de pós-graduação, envolvendo 

universidades brasileiras, espanholas e britânicas. O programa tem como 

prioridade beneficiar alunos que apresentem desempenho acadêmico destacado, 

condições socioeconômicas desfavoráveis e bons conhecimentos de outro idioma. 

Os alunos selecionados foram Alejandro Aviles, da Escola Brasileira de Economia 

e Finanças, e Lucas Maia. 

 Resultado dos alunos no Exame Nacional da ANPEC 2014. Oito alunos da 

graduação da Escola ficaram entre os 51 primeiros colocados no Exame Nacional 

da ANPEC (Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia). 

Foram eles: 

 Edson An An Wu 

  Gustavo Lopo Andrade 

  Henrique Brasiliense de Castro Pires 

  João Lucas Thereze Ferreira 

  Laura Simonsen Leal 

  Pedro Brandão Solti 

  Rafael Machado Parente 

  Rafael Romualdo Lavourinha 
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6.1.3 Reconhecimento Nacional e Internacional da Mantenedora 

A Fundação Getulio Vargas foi fundada em 20 de dezembro de 1944. Seu objetivo 

inicial era preparar pessoal qualificado para a administração pública e privada do País. Na época, 

o Brasil já começava a lançar as bases para o crescimento que se confirmaria nas décadas 

seguintes. Antevendo a chegada de um novo tempo, a FGV decidiu expandir seu foco de atuação 

e, do campo restrito da Administração, passou ao mais amplo das ciências sociais e econômicas. 

A instituição extrapolou as fronteiras do ensino e avançou pelas áreas da pesquisa e da 

informação, até converter-se em sinônimo de centro de qualidade e de excelência. Desta forma,  

não existe possibilidade de falar da missão da Escola que não esteja impregnada com a missão da 

Mantenedora e seu reconhecimento de excelência. 

Os bens, produtos e serviços oferecidos pela Fundação Getulio Vargas contribuem, de 

modo permanente, para a elevação da produtividade e da competitividade de um grande número 

de empresas e para o aprimoramento de organismos públicos municipais, estaduais e federais. O 

sólido conhecimento das dinâmicas e práticas do mercado, e a alta competência acadêmica e 

experiência internacional de seu corpo docente possibilitaram à FGV conceber uma oferta 

diversificada e abrangente de produtos, serviços e bens públicos para as necessidades e 

expectativas de seu público, seja da área governamental ou do setor privado. Criada inicialmente 

para promover o desenvolvimento do Brasil através da formação de administradores nas áreas 

pública e privada, a FGV também passou a atuar nas Ciências Econômicas, Sociais, no Direito, e 

mais recentemente, em Matemática Aplicada, sendo sempre reconhecida pela qualidade e 

excelência ao produzir e difundir conhecimento. 

Abaixo apresentamos um resumo de algumas das avaliações internacionais nas quais a 

FGV se destaca. 

Alma Mater Index: Global Executives 

A Fundação Getulio Vargas é a instituição brasileira mais bem colocada na primeira 

edição (2013) do ranking Alma Mater Index: Global Executives, feito pela revista britânica 

Times Higher Education (THE), que lista os 100 melhores locais para a formação de diretores 
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executivos. Primeira do Brasil e 35ª do mundo, a FGV está à frente de universidades como a de 

Princeton, nos Estados Unidos, e Cambridge, no Reino Unido.  

A classificação tem como base a relação das 500 maiores empresas de 2013, elaborada 

pela revista norte-americana Fortune. 

Global Go To Think Tanks Rankings 

A Fundação Getulio Vargas está pelo quinto ano seguido entre os 30 melhores think 

tanks do mundo. É o que aponta o Global Go To Think Tanks Rankings 2013, divulgado pela 

Universidade da Pensilvânia. 

Em 2014, a FGV alcançou seu melhor desempenho: subiu três posições, ficando em 21º 

lugar entre os principais think tanks globais (incluindo os Estados Unidos), além de ter sido 

considerada o melhor think tank da América Central e do Sul. A Fundação ainda está presente em 

outras 18 listagens do ranking, que neste ano contabiliza 47 categorias; com isso, a FGV figura 

em 43% do total de itens avaliados e acumula 24 menções. 

A FGV também foi considerada um dos principais think tanks mundiais em categorias 

como Políticas Sociais e Políticas Econômicas, e teve quatro de seus estudos em políticas 

públicas citados entre os 30 melhores do ano. O relacionamento dos think tanks com a sociedade 

também foi levado em consideração no ranking de 2013, garantindo à FGV o primeiro lugar do 

Brasil e da América Latina no uso de redes sociais e da internet, e no engajamento com o público 

externo. 

O ranking da Universidade da Pensilvânia é elaborado desde 2006 pelo departamento de 

Relações Internacionais da instituição e considerou quase 7 mil think tanks de 182 países. 

Emerging/Trendence Global Employability Ranking 

FGV está, pelo terceiro ano consecutivo, entre as 100 instituições de ensino superior que 

formam os profissionais mais disputados em todo o mundo. É o que aponta o “Emerging 
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Employability University Ranking” – divulgado (dia 28 de outubro) pela versão global do jornal 

The New York Times. Nesta edição, a FGV subiu duas posições, ficando em primeiro lugar no 

Brasil e na América Latina, e à frente das tradicionais Sciences Po e Pittsburgh University. 

A empresa francesa de consultoria de RH Emerging Associates, em parceria com o 

instituto alemão Trendence, entrevistou mais de 5 mil recrutadores em 20 países. E, desta vez, o 

levantamento realizado também levou em consideração o que seria um ensino superior ideal. 

O ranking “Emerging Employability University Ranking” 2013 avaliou instituições de 

ensino superior da América, Europa, Ásia, África e Oceania.  

Prêmio DCI 

A FGV foi novamente eleita uma das 31 empresas mais admiradas do país pelo prêmio 

DCI 2012, promovido pelo Diário do Comércio, Indústria e Serviços. Entre novembro do ano 

passado e outubro deste ano, foram colhidos depoimentos entre empresários, executivos e 

economistas sobre qual a empresa eles mais admiravam. A Fundação foi eleita líder do setor 

educacional em votação realizada com quase 5 mil participantes – entre eles, empresários e 

executivos dos mais importantes segmentos econômicos brasileiros. 

O Prêmio DCI às Empresas mais Admiradas do País está em sua décima edição. 

6.1.4 Avaliação da Dimensão 

O Quadro 1 apresenta um resumo das fragilidades, potencialidades e recomendações 

para a área. 

Quadro 1 - Avaliação da dimensão 1 

Resultados Alcançados  

Recomendações 

Fragilidades Potencialidades 

 As atividades de extensão 

não estão articuladas entre o 

PDI e PPC; 

 Finalidades, objetivos e 

princípios da Instituição 

bem definidos e explicitados 

em documentos oficiais: 

Plano de Desenvolvimento 

 Elaboração de um novo PDI, e 

PPC utilizando-se de várias 

reuniões, consultas, análises do 

NDE e de outros setores da 

Instituição; 
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Institucional – PDI e Projeto 

Pedagógico do curso – PPC. 

 

 Corpo docente e corpo 

técnico conhecem a missão 

e os objetivos da IES. 

 

 Ampliar a articulação ensino, 

pesquisa e extensão; 

 Participação dos órgãos 

colegiados na discussão dos 

resultados produzidos pelas 

avaliações da CPA precisa 

ser intensificada. 

 Órgãos colegiados atuantes 

e participativos 

 Intensificar a participação dos 

professores dos cursos nas 

discussões pedagógicas e  

 

 Incentivar a efetiva participação 

discente no âmbito do Colegiado 

de Curso. 

 

 Reuniões do colegiado, Núcleo 

Docente Estruturante e 

representantes de turma para 

discussão e constante revisão do 

Projeto Pedagógico do Curso - 

PPC, visando o planejamento 

estratégico anual, 

 Pouca divulgação dos 

resultados alcançados pela 

instituição  

 A Escola passou a figurar no 

Ranking Internacional de 

Departamentos de 

Economia da Universidade 

de Tilburg como a melhor 

escola de Economia da 

América Latina; 

 

 A escola obteve uma alta 

pontuação no Índice Geral 

de Cursos (IGC)  

 

 

 Criar meios de constante 

divulgação dos resultados 

alcançados pela instituição nas 

avaliações anuais 

 Elevar a inserção da Escola 

em problemas aplicados, 

promovendo a integração 

com outros centros de 

pesquisa 

 Na pós-graduação, a Escola 

obteve as notas máximas da 

Capes (sete). 

 Aumento do número de 

visitantes internacionais 

para trabalhos de pesquisa e 

estudos nos últimos anos. 

 Continuar com a política de 

visitantes internacionais oriundos 

de grandes centros de pesquisa 

Fonte: CPA, 2013. 
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6.2 Dimensão 2 - A política para o Ensino (Graduação e Pós-Graduação), a Pesquisa, a 

Extensão e as Respectivas Normas de Operacionalização, Incluídos os Procedimentos para 

Estímulo à Produção Acadêmica, as Bolsas de Pesquisa, de monitoria e demais modalidades  

6.2.1 Os Cursos da Escola  

A Escola oferece atualmente os cursos de Graduação em Ciências Econômicas, 

Doutorado e Mestrado Acadêmico, Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial, 

Pós-Doutorado e cursos de educação continuada. 

   Quadro 2 - Atos legais  

CURSO AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO 
RENOVAÇÃO DE 

RECONHECIMENTO 

Curso de Bacharel em 

Ciências Econômicas 

Portaria 598 de 28/03/2001. 

DOU 30/03/2001 

Portaria 223 de 07/06/2006, 

DOU 09/06/2006  

Portaria 703 de 18/12/2013, 

DOU 19/12/2013 

Mestrado Acadêmico em 

Economia 
- 

Homologado pelo CNE (Port. 

MEC 1077, de 31/08/2012, 

DOU 13/09/2012, seç.1, p. 25) 

- 

Doutorado em Economia - 
Homologado pelo CNE (Port. 

MEC 1077, de 31/08/2012, 

DOU 13/09/2012, seç.1, p.25) 

- 

Mestrado Profissional em 

Finanças e Economia 

Empresarial 

- 
Homologado pelo CNE (Port. 

MEC 1077, de 31/08/2012, 

DOU 13/09/2012, seç. 1, p.25) 

- 

Fonte: e-MEC/ Capes, 2013. 

6.2.2 Ensino de Graduação 

O ensino de Graduação é afeto à Vice-Diretoria Acadêmica e de Regulação 

Institucional, que tem como responsabilidade elaborar, em conjunto com a Vice-Diretoria de 

Ensino e Gestão, as políticas para o ensino de Graduação e coordenar as atividades dos órgãos 

executores. É a instância responsável pelas atividades desenvolvidas em nível de Graduação, bem 

como pelo diagnóstico e resolução de seus problemas. 
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Número de vagas  

O número de vagas oferecidas corresponde a 50 vagas anuais, com autorização para 100 

vagas.  

Formas de Ingresso nos Cursos de Graduação 

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 oferece cinquenta (50) vagas anuais, compreendendo aulas matutinas e 

vespertinas, incluindo as atividades de monitorias e reposições de aula, quando for o caso.  

A Escola concede bolsas de estudos, detalhadas nas considerações da dimensão 9 deste 

relatório. 

Graduação em Ciências Econômicas 

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

seus objetivos incentivar o aluno a exercitar a independência de pensamento, criatividade e 

capacidade crítica, o que exige uma formação acadêmica ampla, compreendendo o ensino de 

métodos quantitativos, teoria econômica e as ciências humanas. 

O Projeto Pedagógico Institucional é composto de disciplinas, seminários, congressos, 

pesquisas e atividades de extensão, que têm como objetivo garantir ao estudante uma sólida 

formação teórico-quantitativa específica ao campo de Economia. Adicionalmente, é dada ao 

aluno a opção de se dedicar a uma ou mais das seguintes áreas de estudo: Finanças, Política 

Econômica e Mercados e Contratos. Estas áreas correspondem a três campos distintos de atuação 

do economista profissional (respectivamente, Finanças, Macroeconomia e Microeconomia). Elas 
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também servem para distinguir áreas tradicionais de pesquisa em Economia e possibilitam ao 

aluno concentrar seus estudos em temas e ferramentas analíticas relacionadas tanto ao seu 

interesse intelectual como a seus objetivos de atuação profissional. 

Na Graduação, o corpo discente total é constituído por 144 alunos. O início das 

atividades letivas da Graduação em Economia ocorreu em fevereiro de 2013. No primeiro 

semestre de 2013, a Escola selecionou 50 alunos, escolhidos por meio de Processo Seletivo, 

sendo concedidas bolsas aos melhores colocados. 

O curso de Graduação possui uma estrutura curricular que contempla as disciplinas 

teóricas, teórico-práticas, os estágios não-obrigatórios e os trabalhos de conclusão de curso 

(TCC), sempre atendendo ao que é determinado nas Diretrizes Curriculares Nacionais. A forma 

de realização do TCC, orientação, apresentação e avaliação, são normatizadas. 

O processo de reestruturação curricular, que teve início em 2012 vem fomentando 

também muitas ações de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade no curso. Essencialmente, 

em termos de disciplinas, tal reestruturação permitiu a inclusão, na grade, das disciplinas de 

“Laboratório de Leitura e Redação” (1º e 2º período); “Temas Contemporâneos I, II, III, IV”; 

“Fundamentos de Microeconomia I e II” (1º e 2º períodos), “Fundamentos de Macroeconomia” 

(2º período); a mudança da ementa da disciplina de “Macroeconomia I”; a inclusão de nova 

disciplina obrigatória – “Economia do Desenvolvimento” (8º período) – e o desmembramento da 

antiga disciplina de “Econometria” (5º período) em “Econometria I” e “Econometria II” (5º e 6º 

períodos). Outras disciplinas tiveram a sua posição na grade alterada e o número de disciplinas 

optativas exigidas foi reduzido de 10 para 6, de forma a tornar os semestres mais homogêneos. 

Essas mudanças, sugeridas pelo NDE, foram acatadas pelo Colegiado do Curso, convencido de 

que, com elas, reforçaria o “núcleo duro” da formação dos alunos (Macro, Micro e Econometria) 

e, adicionalmente, asseguraria a presença, na Escola, dos alunos ao longo dos oito semestres de 

duração do curso – com óbvios ganhos do ponto de vista pedagógico e de reforço do espírito de 

pertencimento à Escola. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Transdisciplinaridade
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Várias adequações curriculares, consolidadas no ano de 2013, foram feitas a fim de 

contemplar as novas Diretrizes Curriculares Nacionais, a saber:  

 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental;  

 Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos; e 

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

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.  

Adicionalmente, as reuniões do NDE têm sido instrumentais para a “sintonia fina” entre 

os professores que ministram disciplinas nas sequências de Macro, Micro e Métodos 

Quantitativos que, diante das mudanças do fluxograma acima referidas, precisam, 

constantemente, assegurar que não haja lacunas ou redundância no conteúdo discutido em sala de 

aula. 

Outras iniciativas da Escola que tiveram início em 2012 e continuaram em 2013  

também merecem destaque, a saber: 

 O estreitamento das relações com as demais Escolas da FGV, proporcionando 

oportunidades de partilha de disciplinas, maior oferta de cursos para nossos alunos, 

atividades de extensão em conjunto etc.; 

 Reformulação das regras de integralização curricular, com redução dos casos de 

jubilamento por reprovação em disciplinas; redução do número de horas de atividades 

complementares; e 

 Apoio às atividades do Diretório Acadêmico, incentivando-o a assumir papel mais 

ativo, em parceria com a Coordenação. 

O curso de Graduação disponibiliza sua grade curricular, compreendida como a 

expressão gráfica do Projeto Pedagógico de Curso, de forma online, através do endereço 

eletrônico < http://epge.fgv.br/pt/graduacao/grade>.  

As disciplinas que compõem a grade curricular possuem um programa de ensino, 

proposto pelo professor, aprovado pelo Núcleo de Apoio Pedagógico e também pela 
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Coordenação de curso. Nos termos do Regimento e Calendário Acadêmico, o programa da 

disciplina deve ser disponibilizado aos alunos no início de cada semestre. 

Programas da Graduação  

Os Programas de Apoio à Graduação desenvolvidos e/ou coordenados em conjunto pela 

Vice-Diretoria Acadêmica e de Regulação Institucional, Vice-Diretoria de Ensino e Gestão e pelo 

Núcleo de Apoio Pedagógico visam enriquecer a trajetória acadêmica dos estudantes da 

Graduação; contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico; oportunizar a complementação 

da formação acadêmica dos estudantes de Graduação da Escola; possibilitar a troca de 

experiências acadêmicas entre IES; dar apoio à cooperação educacional internacional; incentivar 

o estudante de Graduação à iniciação a docência, além de propiciar aos estudantes de Graduação 

diferentes espaços de vivência acadêmica e de aprendizagem. Também propõe atividades 

discentes regulares, a saber: 

Programa de Tutoria 

Este programa visa apoiar estudantes da Escola que necessitam de reforço no ensino-

aprendizagem de matérias específicas, numa inicia de aumentar a retenção e diminuir a evasão de 

alunos. Ele é desenvolvido por meio de aulas, palestras, oficinas, oferecidas gratuitamente aos 

interessados e realizadas em horários que não interferem com o horário regular de atividades 

discentes. 

Programa de Monitoria 

Aberto a estudantes bolsistas remunerados ou voluntários, tem como objetivo principal 

promover a intermediação nos processos de ensino e aprendizagem, integrando professores e 

alunos, contribuindo para despertar o interesse pela carreira docente e pela pesquisa. Valoriza o 

desempenho acadêmico dos estudantes e seu engajamento nas atividades relacionadas ao ensino. 
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Programa de recuperação por meio de estudos intensivos 

O Programa de Recuperação por meio de Estudos Intensivos (conhecido na escola como 

Cursos de Verão) é oferecido pela Escola de Matemática Pura e Aplicada (FGV/EMAp), em 

período de férias, com vistas à recuperação de alunos com conceito insuficiente nas disciplinas de 

Cálculo I e II e Estatística, objetivando diminuir o índice de reprovações. O projeto é 

desenvolvido em quatro semanas, com aulas pela manhã e à tarde (com a prática de exercícios), 

com apoio de monitores. Ao final das quatro semanas, o aluno é submetido a nova avaliação, que 

pode substituir o conceito de reprovação obtido no semestre.  

Programa de educação à distância (EAD) para graduação presencial  

O curso de Ciências Econômicas, em que pese a Portaria 4.059, de 10 de dezembro de 

2004, até o momento não oferta disciplinas do currículo na modalidade à distância, em até 20% 

(vinte por cento) da sua carga horária total. Entretanto, a possibilidade desta oferta tem sido 

debatida no Colegiado de Graduação e no Núcleo Docente Estruturante (NDE). 

6.2.3 Ensino de Pós-Graduação 

O sistema de Pós-Graduação da Escola compreende atividades de ensino e pesquisa que 

visam à capacitação, altamente qualificada, de recursos humanos, para a docência, a pesquisa e o 

exercício profissional e capazes de atuar no processo de transformação da realidade nacional e 

internacional. A Escola oferece o Programa de Doutorado e Mestrado Acadêmico em Economia e 

o curso de Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial (MFEE). 

Programa de Integração entre o Ensino de Graduação e de Pós-Graduação 

O Programa considera extremamente importante a contribuição dos docentes do 

Doutorado e Mestrado Acadêmico nas atividades de ensino e pesquisa na Graduação, uma vez 

que: 

Espera-se que a pós-graduação proporcione ao professor uma formação científica que 

leve ao domínio dos processos de produção e inovação do saber e, consequentemente, 
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domínio dos métodos de investigação. Com esse preparo, o professor será capaz de 

conduzir os alunos da graduação a formas básicas de investigação, familiarizando-os 

com os métodos para a construção do conhecimento em suas respectivas áreas de 

formação (RODRIGUES, 2004, p. 172). 

Atualmente, todos os professores do Doutorado e Mestrado Acadêmico estão 

ministrando disciplinas na Graduação. Esta atuação dos docentes do programa stricto senso na 

Graduação tem favorecido a constante integração de conteúdo da fronteira do conhecimento ao 

ensino de Graduação. O objetivo desta integração também é perpassar a sala de aula e, desta 

forma, a Escola tem sedimentado este envolvimento com a participação dos professores da pós-

graduação no Colegiado e no Núcleo Docente Estruturante. 

O Programa mantém o objetivo firme de integrar as atividades da graduação e da pós-

graduação. Além da atividade intensiva de ensino na Graduação, houve um aumento na atividade 

de pesquisa nesse nível de formação, que se reflete no número de orientações em iniciação 

científica (ver dimensão 9). 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.  

A avaliação desse programa é muito positiva, porque se observa também, na prática, a 

aproximação entre os alunos da graduação e da pós-graduação. Tanto o estágio de docência 

quanto o programa de tutoria e monitoria têm exercido este papel de aproximação e de troca de 

experiências. Cria-se, assim, um circulo virtuoso entre ambos os níveis, tanto para a graduação 

como para a pós-graduação. 

Outra dimensão desta integração foi a oferta de uma disciplina da Pós-Graduação como 

crédito optativo para os alunos da Graduação. 
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A expectativa da Escola é: 

[...] esta integração deverá evoluir de forma a resultar numa ampla articulação didático-

científica, visando à melhoria do ensino de graduação, e que permita, entre outros, o 

acesso amplo de seus estudantes a cursos e atividades da pós-graduação, bem como aos 

estudantes da pós-graduação atuarem no ensino e graduação, para complementação da 

sua formação pedagógica (ANDRADE, 1999). 

Doutorado e Mestrado Acadêmico em Economia 

O Doutorado em Economia é um curso de duração ideal de quatro anos, que objetiva 

formar acadêmicos que dialoguem com o que há de mais avançado em Economia no cenário 

mundial. Sua ênfase é quantitativa, na fronteira de campos selecionados da Ciência Econômica, 

mas procurando formar acadêmicos com domínio sofisticado de todas as áreas relevantes da 

Economia.  

O Mestrado em Economia tem como objetivos fornecer ampla e sólida base conceitual 

em Economia. Prepara os alunos tanto para o prosseguimento dos estudos no programa de 

doutorado da própria Escola ou de outra instituição, quanto para o ingresso imediato em 

atividades profissionais diversas, nos setores público e privado, e na área acadêmica. 

As linhas de pesquisa dos programas de pós-graduação da Escola são: 

 Desenvolvimento 

 Econometria 

 Finanças 

 Microeconomia Aplicada 

 Economia Internacional 

 Economia Dinâmica e Monetária 

 Teoria Econômica 
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O início das atividades letivas do Mestrado e Doutorado Acadêmico ocorreu em janeiro 

de 2013. A Escola recebeu 29 novos alunos em seu Programa, sendo 23 alunos de Mestrado, 

selecionados através do exame da ANPEC, e 6 alunos de Doutorado através da seleção externa. 

A Escola vem buscando a criação de procedimentos e acompanhamentos mais rigorosos 

a fim de garantir o cumprimento das regras regimentais e dos órgãos avaliadores, objetivando 

atuar preventivamente junto aos alunos e professores. 

Em 2013, os alunos defenderam um total de 10 teses e 19 dissertações. Além disso, 

produziram um total de 5 publicações, e 14 alunos participaram de eventos acadêmicos e 

científicos no Brasil e no exterior, que serão relacionadas mais adiante no relatório. 

É importante destacar que as atividades discentes, juntamente com as publicações, 

representam, nos parâmetros de excelência acadêmica e avaliação da Pós-Graduação, os itens 

mais relevantes, pois representam os resultados do programa em termos de novos pesquisadores 

formados e titulados. 

Dissertações de Mestrado Acadêmico aprovadas: 

1. “Nature’s choice? A study of the displacement of incumbents in elections”, por 

Nathan Joseph Canen – 05/06/13 - Orientador: Profª. Cecília Machado; 

2. “Previsão da estrutura a termo brasileira utilizando de fatores macroeconômicos”, 

por Adriano Augusto de Faria – 11/06/13 - Orientador: Prof. Caio Almeida;  

3. “Trade liberalization and regional impacts on residual wage inequality: evidence 

from Brazil”, por Ignacio Crespo Rey – 12/06/13 - Orientador: Prof. German 

Pupato; 

4. “A dynamic model of simultaneous price competition with switching and search 

costs”, por Rafael Roos Guthmann – 14/06/13 - Orientador: Prof. Luis Braido; 
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5. “Aggregate uncertainty, disappointment aversion and the business cycle”, por Júlia 

Fernandes Araújo da Fonseca – 17/06/13 - Orientador: Prof. Marco Bonomo; 

6. “Central bank balance sheet concerns and credible escape from the liquidit trap”, 

por Arthur Galego Mendes – 17/06/13 - Orientador: Prof. Tiago Berriel; 

7. “Estimation of DSGE models: a Monte Carlo analysis”, por Paulo Fernando 

Nericke Motula – 18/06/13 - Orientador: Prof. Tiago Berriel; 

8. “A study of the impacts of quantitative easing on the macroeconomics variables”, 

por João Paulo Valente – 19/06/13 - Orientador: Prof. Tiago Berriel; 

9. “A dynamics Mirrlees’ model with aggregate shocks: long-run properties”, por 

Diego Crespo Santiago – 19/06/13 - Orientador: Prof. Carlos Eugenio; 

10. “Uma análise de políticas fiscais: modelo DSGE novo-keynesiano com armadilha 

da liquidez”, por Felipi Bruno da Silva – 19/06/13 - Orientador: Tiago Berriel; 

11. “Modelos de equilíbrio geral dinâmico com custo de default”, por Gustavo 

Quinderé Saraiva – 20/06/13 - Orientador: Prof. Luis Braido; 

12. “Transformação Estrutural e Crescimento da Produtividade: Uma Investigação 

Empírica”, por Felipe Gomes Pereira Coutinho – 24/06/13 - Orientador: Prof. 

Pedro Cavalcanti; 

13. “Money Distribution with Intermediation”, por Caio Augusto Colnago Teles – 

28/06/13 - Orientador: Prof. Ricardo Cavalcanti; 

14. “Aspectos do Comércio entre China e Brasil e seus Impactos”, por Vinicius 

Silvestrin Pantoja – 30/07/13 - Orientador: Prof. Renato Flôres; 

15. “Wald tests for IV regression with weak instruments”, por Lucas Pimentel Vilela 

– 17/09/13 - Orientador: Prof. Marcelo Moreira;  
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16. “Estimation of random coefficients logit demand models: An application to the 

Brazilian fixed income fund Market”, por Rafael de Braga Castilho – 29/10/13 - 

Orientador: Prof. Luis Braido; 

17. “Utilizando estimadores entrópicos generalizados na estimação de modelos de 

apreçamento de ativos”, por Diego Gusmão Brandão – 16/12/13 - Orientador: 

Caio Almeida; 

18. “Transformação Estrutural, Educação e Fertilidade: O caso do Brasil e da Coréia 

do Sul”, por Luciene Torres de Mello Pereira – 18/12/13 - Orientador: Prof. 

German Pupato; 

19. “The Brazilian securities lending market: an empirical approach”, por Lira Rocha 

da Mota – 23/12/13 - Orientador: Prof. Carlos Eugenio Costa. 

Teses de Doutorado aprovadas: 

1. “Ensaios sobre a estrutura a termo da taxa de juros”, por Daniela Kubudi Glasman 

– 25/02/13 – Orientador: Prof. Caio Almeida; 

2. “Essays in taxation and savings”, por Marcos José Perez Monteiro – 24/04/13 - 

Orientador: Prof. Pedro Cavalcanti; 

3. “Essays in corporate bankruptcy”, por Rafael de Vasconcelos Xavier Ferreira – 

25/04/13 - Orientador: Prof. Aloisio Araújo; 

4. “The macroeconomics of price adjustments under information frictions and menu 

costs”, por Vivian Malta Nunes – 18/06/13 - Orientador: Prof. Marco Bonomo; 

5. “Ensaios em Finanças”, por Rafael Moura Azevedo – 11/10/13 - Orientador: Prof. 

Caio Almeida; 
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6. “Essays on household taxation and competition between heterogeneous firms”, por 

Érica Diniz Oliveira – 28/10/13 - Orientador: Prof. Humberto Moreira; 

7. “Essays on Incentives, Procurement and Regulation”, por Rafael Mourão dos 

Santos Rodrigues – 30/10/13 - Orientador: Prof. Humberto Moreira; 

8. “Ensaios em econometria aplicada”, por Victor Pina Dias – 19/11/13 - Orientador: 

Prof. João Victor Issler; 

9. “On testing the Phillips curves, the IS curves, and the interaction between fiscal 

and monetary policies”, por Alexis Maka – 27/11/13 - Orientador: Prof. 

Fernando Holanda Barbosa; 

10. “Ensaios sobre Transformação Estrutural, Crescimento e Educação”, por 

Leonardo Fonseca da Silva – 18/12/13 - Orientador: Prof. Pedro Cavalcanti. 

As Figuras 2 e 3 demonstram a quantidade de dissertações e teses defendidas nos 

últimos anos na Escola. 

 

Figura 2 - Dissertações defendidas nos últimos anos  

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório de Atividades 2013 da Escola Brasileira de Economia e Finanças. 
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Figura 3 - Teses defendidas nos últimos anos 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório de Atividades da Escola Brasileira de Economia e Finanças, 2013 

 

Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial 

O curso de Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial (MFEE) da 

Escola proporciona formação sólida e aprofundada que aplica as mais modernas teorias de 

Economia e finanças às atuais questões do mercado financeiro, organização empresarial, 

políticas econômicas e áreas afins. 

O programa foi criado em 2001, em uma associação entre a Escola Brasileira de 

Economia e Finanças e a Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGV/EAESP) e 

nutre-se da base acadêmica do Doutorado destes centros. Para garantir a excelência acadêmica e 

a rigorosa abordagem teórica do tema, o curso reúne o mais experiente e qualificado corpo 

docente do Brasil na área de Economia e finanças, constituído integralmente por Ph.D.’s e 

doutores. As aulas são ministradas por professores da Escola Brasileira de Economia e Finanças 

e professores convidados com formação semelhante. 

Sendo uma pós-graduação stricto sensu, tem duração de dois anos e concede título de 

Mestre aos seus graduados. A grande maioria dos estudantes do MFEE busca um 

aperfeiçoamento profissional de caráter mais rigoroso e profundo, que normalmente não é obtido 

nas pós-graduações lato sensu dos MBA’s (no sentido em que a palavra, de origem anglo-

americana, assumiu no Brasil). Com seu diferencial teórico, o curso potencializa a carreira dos 
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seus alunos, capacitando-os para o dia-a-dia empresarial a partir da aplicação prática do 

conteúdo apreendido em sala de aula.  

A Escola realizou no 1º semestre de 2013, já com a nova Coordenação, a seleção dos 

candidatos à 13a turma, que iniciou em julho/2013. Foram selecionados 41 alunos, escolhidos 

por meio do Exame da ANPEC ou Prova de Seleção da própria Escola, curriculum vitae, 

histórico escolar e cartas de recomendação de cada aluno. 

Em 2013, a Escola titulou 28 (vinte e oito) alunos com dissertações defendidas em 

diversas áreas, sendo elas: 

1. “Preços de commodities agrícolas e o comportamento de mercado invertido 

(backwardation): o caso da soja”, por Nelson Danilo Sykora – 28/01/13 - 

Orientador: Prof. Carlos Eugenio da Costa; 

2. “Estilo, movimento e previsibilidade de retorno – uma análise do mercado 

brasileiro entre 2000-2011”, por Daniel Salles da Padua – 29/01/13 - Orientador: 

Prof. Axel Simonsen; 

3. “O mecanismo de transmissão de preços do petróleo para a gasolina e para o diesel 

nos EUA nos anos 2000”, por Lorenzo Pieri – 19/04/13 - Orientador: Prof. 

Eduardo Pontual; 

4. “Atraso no ajuste de preços das ações de baixa liquidez no mercado brasileiro: 

autocorrelações cruzadas e previsibilidade dos retornos das ações”, por Rafael 

Alberto Valpaços de Lemos Leal – 13/05/13 - Orientador: Prof. Eduardo 

Pontual; 

5. “Abertura financeira, restrição de crédito e investimentos”, por Daniel Pion 

Paranhos – 20/05/13 - Orientador: Prof. Marcio Guimarães Janot; 
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6. “Determinantes da apreciação cambial brasileira nos anos 2000”, por Lucas de 

Moura Reis – 23/05/13 - Orientador: Prof. Márcio Guimarães Janot; 

7. “Avaliação dos impactos de movimentos inesperados nas variáveis 

macroeconômicas no retorno setorial”, por Mauro Sérgio dos Santos Mendes – 

24/05/13 - Orientador: Prof. Tiago Couto Berriel; 

8. “O efeito dos gastos em pesquisa e desenvolvimento nas ações das empresas 

petrolíferas”, por Willian Freitas de Almeida – 24/05/13 - Orientador: Prof. 

Eduardo Pontual; 

9. “Impacto dos países desenvolvidos e emergentes na economia brasileira”, por 

Marco Bril – 24/05/13 - Orientador: Prof. Tiago Couto Berriel; 

10. “Uma estimativa da função de produção no setor sucroalcooleiro utilizando 

microdados de custos”, por Sálvio Pontes Moreira da Rocha – 24/05/13 - 

Orientador: Prof. Angelo Polydoro; 

11. “Uma análise econômica das mudanças regulatórias no setor de petróleo no 

Brasil”, por Antônio Primo Ferreira Neto – 27/05/13 - Orientador: Profª Lavinia 

Holanda; 

12. “Ineficiências entre os mercados onshore e offshore de renminbi”, por Rafael 

Alfinito Vieira – 27/05/13 - Orientador: Prof. Marcio Guimarães Janot; 

13. “Estudo de viabilidade de parceria público-privada em educação básica”, por 

Bruno Elias Pires – 27/05/13 - Orientador: Prof. Pedro Cavalcanti; 

14. “An essay on private equity: the history and fundamentals of fundraising in 

Brazil”, por Caio Cézar Monteiro Ramalho – 28/05/13 - Orientador: Prof. Marco 

Antonio Cesar Bonomo; 
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15. “Participação das mulheres no conselho de administração e diretoria, valor e 

desempenho das companhias brasileiras de capital aberto”, por Helena Rangel 

Margem – 28/05/13 - Orientador: Prof. André Luiz Carvalhal da Silva; 

16. “A relação entre valor e desempenho com a estrutura de controle acionário das 

empresas brasileiras”, por Pedro Henrique de Souza Bruno – 28/05/13 - 

Orientador: Prof. André Luiz Carvalhal da Silva; 

17. “O impacto dos gastos com publicidade nas vendas das firmas: avaliação 

empírica”, por André Luiz Mofato – 28/05/13 - Orientador: Prof. José Gustavo 

Feres; 

18. “Efeitos da baixa liquidez em posições compradas em relação às posições 

vendidas sobre o desempenho de fundos long short em situações de crise 

sistêmica”, por Luís Renato de Carvalho – 28/05/13 - Orientador: Prof. Marcelo 

Pessoa; 

19. “Profundidade de mercado na BM&FBOVESPA”, por Carlos Felipe Barros – 

29/05/13 - Orientador: Prof. Marcelo Fernandes; 

20. “Medindo a produtividade total dos fatores da indústria extrativa brasileira”, por 

Débora Carneiro Leão – 29/05/13 - Orientador: Prof. Angelo Polydoto; 

21. “Persistência na performance de fundos de investimento imobiliário brasileiros 

entre 2008 e 2012”, por José Gustavo Macedo Guimarães – 29/05/13 - 

Orientador: Prof. Marcelo Pessoa; 

22. “Alocação de recursos: nível ótimo de diversificação intraclasse entre fundos de 

investimentos abertos no Brasil”, por Tiago Lacerda Nader Duba – 29/05/13 - 

Orientador: Prof. Marcelo Pessoa; 
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23. “Os impactos do saneamento básico nos estados brasileiros sobre os indicadores 

dominantes de saúde”, por Marcelo Ferreira da Costa – 27/06/13 - Orientador: 

Prof. Pedro Cavalcanti; 

24. “Avaliação de Floresta Nativa do Bioma Mata Atlântica: uma aplicação da 

metodologia de custo de reposição”, por Frederico Costa Carvalho – 11/09/13 - 

Orientador: Prof. Edson Daniel Lopes; 

25. “Impacto do IOF sobre Composição de Dívida e Investimento das Empresas 

Brasileiras”, por Melaine Mendonça C. Siqueira - 04/10/13 - Orientador: Prof. 

Marcio Guimarães Janot; 

26. “O fator comum associado à dinâmica de preços das commodities”, por Natasha 

Gaertner Lewin – 27/11/13 - Orientador: Profª Silvia Matos; 

27. “Uso da medida de risco de Foster-Hart para estimação de retornos: aplicação ao 

mercado de ações brasileiro”, por Victor Veloso Moitinho – 27/11/13 - 

Orientador: Prof. José Valentim Vicente; 

28. “Insights on corporate sustainability and share value: an event study for the 

Brazilian market”, por Carol Inoue Dick – 18/12/2013 - Orientador: Prof. André 

Luiz  Carvalhal da Silva. 

Programa de Pós-Doutorado – PNPD/CAPES: 

Em 2013, a Escola abriu inscrições para o processo seletivo destinado a pesquisadores 

de pós-doutorado, de acordo com o descrito na Portaria número 086, de 03 de julho de 2013, 

relativo ao Regulamento do Programa Nacional de Pós-Doutorado, PNPD/CAPES. 

Foram disponibilizadas duas bolsas PNPD/CAPES, as quais englobam dois aportes 

financeiros distintos: a bolsa mensal e o pagamento de recursos de custeio anual. Essa verba 

destina- se a subsidiar atividades de pesquisa dos bolsistas, tais como a sua participação em 
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eventos como congressos, encontros e simpósios. O repasse dos recursos de custeio e as normas 

de sua utilização acompanham o programa de fomento ao qual o Programa de pós-graduação 

está vinculado (exemplos: PROAP e PROEX). 

Os candidatos foram selecionados pela Comissão de Avaliação presidida pelo Prof. 

Carlos Eugenio Ellery Lustosa da Costa. São eles: 

 Rafael Moura Azevedo, que cursou o Doutorado em Economia na EPGE e teve sua 

tese, “Ensaios em Finanças”, defendida e aprovada em outubro de 2013 sob 

orientação do Prof. Caio Ibsen Rodrigues de Almeida, o qual continuará 

acompanhando sua pesquisa no estágio pós-doutoral. Rafael começou a receber a 

bolsa em novembro de 2013; 

 Christiano Modesto Penna, professor do Centro de Pós-Graduação em Economia 

( CAEN)  da Universidade Federal do Ceará (UFC), que apresentou o projeto de 

pesquisa intitulado “TFP, Acumulação de Capital e Convergência”. Christiano será 

acompanhado pelo Prof. Pedro Cavalcanti durante o período de realização de sua 

pesquisa. Ele começará a receber a bolsa em janeiro de 2014. 

6.2.4 Pesquisa 

A pesquisa científica é uma das atividades essenciais do projeto acadêmico da Escola 

Brasileira de Economia e Finanças, uma instituição de pesquisa fundamentada nos princípios da 

indissociabilidade entre as atividades de ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa e 

extensão. 

Programas de Bolsas 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. 
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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 envolvem duas modalidades: 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 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. 

Programa de Fomento à Pesquisa 

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

Pós-graduação em Economia- EPGE 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. A inserção de alunos dos cursos da Escola nas diferentes pesquisas do corpo docente, o 
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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 da Escola. 

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. 

O Programa de Fomento à Pesquisa tem como objetivo estimular e apoiar as atividades 

de pesquisa. O Programa tem a característica fundamental de complementação dos recursos 

financeiros captados pelos pesquisadores junto às agências de fomento. As solicitações ao 

Programa incluem solicitações de docentes, bem como de discentes de pós-graduação e de 

graduação. Este fomento de recursos também oferece apoio institucional à organização de 

eventos, participação em eventos nacionais e internacionais e a visitas de pesquisadores de outras 

instituições. 

Na tentativa de sumarizar, e apresentar as diversas atividades e resultados do programa 

de fomento à pesquisa da Escola, serão relatados a seguir: 

 Artigos publicados em periódicos pelos docentes do Programa de Pós-graduação; 

 Intercâmbio dos docentes da Escola em eventos científicos no Brasil e no 

exterior; 

 Intercâmbio com centros de excelência; 

 Seminários de Pesquisa promovidos pela Escola; 

 Bolsas de Produtividade em Pesquisa (CNPq); 

 Produção Intelectual Discente - Artigos Completos Publicados em Periódicos; 

 Participação de alunos do Mestrado Acadêmico e Doutorado em eventos 

acadêmicos e científicos no Brasil e no exterior; 

 Intercâmbio discente da Pós-graduação; 

 Intercâmbio da Graduação; e 

 Programa de Apoio à Edição de Periódico Científico 
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Artigos publicados em periódicos pelos docentes do Programa de Pós-graduação 

Em 2013, os docentes da Escola publicaram um total de 12 artigos em periódicos 

científicos. Além disso, os docentes obtiveram aceite para publicação de oito artigos. 

 

1. ARAUJO, Aloisio Pessoa de, LEON, Marcia Saraiva, SANTOS, Rafael Chaves. 

“Welfare analysis of currency regimes with default able debts”. Journal of 

International Economics. vol. 89, pp. 143-153, 2013. 

 

2. BERRIEL, Tiago Couto, BHATTARAI, Saroj. “Hedging Against the 

Government: A Solution to the Home Asset Bias Puzzle”. AEJ: 

Macroeconomics. vol. 5, pp. 102-134, 2013. 

 

3. BRAIDO,  Luís  Henrique  Bertolino.  “Ergodic  Markov  equilibrium  with  

incomplete markets and short sales”. Theoretical Economics. vol. 8, pp. 41-57, 

2013. 

 

4. CAVALCANTI, Ricardo de Oliveira, BERTOLAI, Jefferson Donizeti Pereira. 

“Opposite policy implications in the theory of money and banking”; Revista 

Brasileira de Economia; vol. 67, pp. 411-429, 2013. 

 

5. FERREIRA, Pedro Cavalcanti Gomes. “AIDS, longevity and long-run income”. 

Applied Economics. vol. 45, pp. 2117-2125, 2013. 

 

6. FERREIRA, Pedro Cavalcanti Gomes, PESSÔA, Samuel de Abreu, VELOSO, 

Fernando Augusto Adeodato. “On the Evolution of Total Factor Productivity in 

Latin America” Economic Inquiry. vol. 51, pp. 16-30, 2013. 
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7. FERREIRA, Pedro Cavalcanti Gomes, SANTOS, Marcelo Rodrigues dos. “The 

effect of social security, health, demography and technology on retirement”. 

Review of Economic Dynamics. vol. 16, pp. 350-370, 2013. 

 

8. ISSLER, João Victor, NOTINI, Hilton Hostalácio, RODRIGUES, Claudia 

Fontoura. “Constructing coincident and leading indices of economic activity  for  

the  Brazilian economy”. Journal of Business Cycle Measurement and 

Analysis. vol. 2012, pp. 43-65, 2013. 

 

9. ISSLER, João Victor, SANTOS, Ana Flavia Soares dos, NOTINI, Hilton 

Hostalácio, RODRIGUES, Claudia Fontoura. “Constructing Coincident Indices 

of Economic Activity for the Latin American Economy”. Revista Brasileira de 

Economia. vol. 67, pp. 67-96, 2013. 

 

10. MONTEIRO, Paulo Klinger, HERVÉS-BELOSO, Carlos. “ Information and 

sigma- algebras”. Economic Theory. vol. 54, pp. 405-418, 2013. 

 

11. MONTEIRO, Paulo Klinger, SVAITER, Benar Fux, PAGE, Frank H.. “Optimal 

auctions with multidimensional types and the desirability of exclusion”. Journal 

of Mathematical Economics. vol. 49, pp. 106-110, 2013. 

 

12. MOREIRA, Marcelo J., HALLIN, Marc, ONATSKI, Alexei. “Asymptotic power 

of sphericity tests for high-dimensional data”. Annals of Statistics. vol. 41, pp. 

1204-1231, 2013. 
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Intercâmbio dos docentes da Escola em eventos científicos no Brasil e no exterior: 

No ano de 2013 a Escola apresentou 69 participações, que estão detalhadas no Anexo A. 

Como pode ser observado na Figura 4, nos últimos anos, a Escola tem apresentado uma evolução 

sistemática na participação em eventos científicos no Brasil e no exterior. 

 

Figura 4 - Evolução da participação de professores em eventos científicos no Brasil e no exterior 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório de Atividades da Escola Brasileira de Economia e Finanças, 2013. 

 

Intercâmbio com Centros de Excelência 

Em 2013, a Escola registrou a presença de 124 visitantes (ver Anexo B) para trabalhos 

de pesquisa conjunta com professores da instituição, apresentação de seminários, participação em 

conferência e em bancas de defesas de teses e dissertações dos programas de Mestrado 

Acadêmico, Doutorado e Mestrado Profissional. Dentre eles, 65 são oriundos de instituições 

internacionais, o que consolida a meta de ampliação do processo de internacionalização da 

Escola. É importante destacar a relevância deste Projeto de Internacionalização da Escola para 

alcançar as metas de avaliação externa, tanto nacionais quanto internacionais. A Figura 5 

apresenta a evolução do número de visitantes na Escola nos últimos anos. 
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  Figura 5 - Evolução do número de visitantes na Escola 

 

Fonte: Relatório de Atividades da Escola Brasileira de Economia e Finanças, 2013. 

 

Seminários de Pesquisa promovidos pela Escola 

Os Seminários de Pesquisa da Escola têm por objetivos a apresentação de artigos 

acadêmicos dos pesquisadores da Escola e de outros centros brasileiros e internacionais e, desta 

forma, o estreitamento de laços com pesquisadores de vários centros de excelência. No ano de 

2013, foram promovidos 49 seminários, sendo 42 deles ministrados por professores oriundos de 

departamentos internacionais, conforme se vê no Anexo C. A Figura 6 demonstra o crescimento 

do número de seminários de pesquisa na Escola nos últimos anos. 
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Figura 6 - Crescimento do número de seminários de pesquisa na Escola nos últimos anos 

Fonte: Relatório de Atividades da Escola Brasileira de Economia e Finanças, 2013. 

Bolsas de Produtividade em Pesquisa (CNPq) 

A excelência e a produtividade da pesquisa institucional também podem ser avaliadas pela 

participação de seus pesquisadores no Programa de Bolsas de Produtividade em Pesquisa do 

CNPq. Em 2013, a Escola Brasileira de Economia e Finanças registrou 12 pesquisadores com 

bolsa de Produtividade do CNPq. 

Produção Intelectual Discente - Artigos Completos Publicados em Periódicos 

No ano de 2013, os alunos produziram um total de oito publicações, entre livros, revistas 

e artigos. 

1. ARAUJO, Gustavo Silva, BARBEDO, Claudio Henrique da Silveira, 

CARVALHO, Bruno Vieira, GUTIERREZ, Margarida Sarmiento. “Política 

Monetária e Assimetria de Informação: um estudo a partir do mercado futuro de 

taxas de juros no Brasil”; Trabalhos para Discussão - Banco Central do Brasil; vol. 

316, pp. 1-32, 2013. 
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2. ARAUJO, Gustavo Silva, BARBEDO, Claudio Henrique da Silveira, TAVARES, 

Max Leandro Ferreira. “A Influência da Assimetria de Informação no Retorno e na 

Volatilidade das Carteiras de Ações de Valor e de Crescimento”; Trabalhos para 

Discussão - Banco Central do Brasil; vol. 312, pp. 1-22, 2013. 

3. ARAUJO, Gustavo Silva, LEÃO, Sérgio. “Risco Sistêmico no Mercado Bancário 

Brasileiro - Uma abordagem pelo método CoVar”; Trabalhos para Discussão - 

Banco Central do Brasil; vol. 307, pp. 1-18, 2013. 

4. AZEVEDO, Rafael Moura, MONTENEGRO FILHO, Rene Rodrigues, 

COUTINHO FILHO, Mauriocio Domingues.  “Interface  dynamics  of  immiscible  

two-phase  lattice-gas  cellular automata: A model with random dynamic scatterers 

and quenched disorder in two dimensions”; Physical Review. E, Statistical, 

Nonlinear, and Soft Matter Physics; vol. 88, pp. 033022, 2013. 

5. CAVALCANTI, Ricardo de Oliveira, BERTOLAI, Jefferson Donizeti Pereira. 

“Opposite policy implications in the theory of money and banking”; Revista 

Brasileira de Economia, vol. 67, pp. 411-429, 2013. 

6. ISSLER, João Victor, SANTOS, Ana Flávia Soares dos, NOTINI, Hilton 

Hostalácio, RODRIGUES, Claudia Fontoura. “Constructing Coincident Indices of 

Economic Activity for the Latin American Economy”; Revista Brasileira de 

Economia, vol. 67, pp. 67-96, 2013. 

7. MOURA, Rodrigo Leandro de, OURIVES, Ligia Helena da Cruz, TAFNER, 

Paulo, JESUS FILHO, Jaime de. “Social security effects on income distribution: a 

counterfactual analysis for Brazil”; Applied Economics Letters, vol. 20, pp. 631-

637, 2013. 

8. PINHO NETO, Valdemar Rodrigues de. “Um Novo Método de Decomposição da 

Variação da Pobreza usando Dados em Painel: Uma Aplicação para os Estados  
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Brasileiros no Período  2001-2009”. Revista Econômica do Nordeste, vol. 44, pp. 

719-740, 2013. 

Participação de alunos do Mestrado Acadêmico e Doutorado em eventos acadêmicos e 

científicos no Brasil e no exterior: 

1. Rafael Burjack: participou como coautor do trabalho “Using common features to 

understand the behavior of metal-commodity prices and forecast them at different 

horizons” (coautoria com Prof João Victor Issler) na conferência Understanding 

International Commodity Price Fluctuiations, no IMF (International Monetary 

Fund) – Washington, EUA – 19 a 24/03/13; 

2. Rafael de Vasconcelos Xavier Ferreira: apresentou o trabalho “Regulating 

collateral, bankruptcy and the case of Brazil” no seminário em homenagem aos 65 

anos do professor José Alexandre Scheinkman, na Columbia University – New 

York, EUA – 20 a 26/03/13; 

3. Daniela Kubudi: apresentou o trabalho “Equity lending, investment restrictions and 

fund performance” de Richard Evans, Miguel Ferreira e Melissa Prado na 

conferência LUBRAFIN – Búzios, RJ – 23 a 25/0313; 

4. Diego Crespo Santiago: apresentou o trabalho “The long-run properties of a 

dynamic Mirrlees’ model with aggregate shocks" (coautoria com o Prof. Carlos 

Eugenio Costa) no North American Summer Meeting of the Econometric Society 

– Califórnia, EUA – 11 a 17/06/13; 

5. Valdemar Rodrigues de Pinho Neto: apresentou o trabalho “Um novo método de 

decomposição da variação da pobreza usando dados em painel: uma aplicação para 

os estados brasileiros no período 2001-2009” no XVI Encontro de Economia da 

Região Sul, ANPEC SUL 2013 – Curitiba, PR – 13 a 14/06/13. 
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6. Érica Diniz Oliveira: apresentou o trabalho "Tax effects in the household: the 

collective model" no BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) na 

Summer Dissertation Fellowship Program e no PET 13 Lisbon – Washington, 

EUA e Lisboa, Portugal – 15/06/13 a 02/08/13. 

7. Valdemar Rodrigues de Pinho Neto: apresentou o trabalho “Um novo método de 

decomposição da variação da pobreza usando dados em painel: uma aplicação para 

os estados brasileiros no período 2001-2009” e participou como presidente de uma 

das mesas no evento do XVIII Encontro Regional de Economia do Nordeste, 

promovido pela Anpec em conjunto com o BNB – Fortaleza, CE – 17/07/13 (o 

artigo foi premiado em segundo lugar durante o evento e, como parte do prêmio, o 

mesmo foi publicado no final de 2013 na Revista Econômica do Nordeste-REN). 

8. Vivian Malta Nunes: apresentou paper "Price-setting with adjustment and 

information costs: estimations and aggregate consequences" no evento 28th 

Annual Congress of the European Economic Association, 67th European Meeting 

of the Econometric Society – Gotemburgo, Suécia – 26 a 30/08/13. 

9. Rafael Moura Azevedo:   apresentou o artigo “Nonparametric Option Pricing with 

Generalized Entropic Estimators” com o Prof. Caio Ibsen, no First Workshop in 

Financial Econometrics, realizado em Natal, RN. – 13 a 15/10/2013 

10. Pedro Henrique Silva de Mello: apresentou o artigo "O Custo Unitário do 

Trabalho no Brasil: Evolução Agregada e Regional" no 41º Encontro Nacional de 

Economia - ANPEC - Foz do Iguaçu, PR - 10 a 13/12/2013. 

11. Diogo Vinicius Menezes Saraiva:pParticipação como co-autor do artigo 

"Forecasting multivariate  time  series  under  different  short-  and  long-run  co-

movement restrictions" no CFE - ERCIM 2013 – Londres, Inglaterra - 14 a 

16/12/2013. 
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12. Valdemar Rodrigues de Pinho Neto: apresentação do artigo "Decompondo a 

Variação da Pobreza nos Estados Brasileiros na Década de 2000: um Novo 

Método de Decomposição Utilizando Dados em Painel" no 41º Encontro Nacional 

de Economia - ANPEC – Foz do Iguaçu, PR - 10 e 13/12/2013. 

13. Rafael Moura Azevedo: apresentou o artigo “Nonparametric Option Pricing with 

Generalized Entropic Estimators” no 35th Meeting of the Brazilian Econometric 

Society – Foz do Iguaçu, PR - 10 e 13/12/2013. 

Intercâmbio Discente da Pós-graduação 

O Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior é um programa institucional com o 

objetivo de qualificar recursos humanos de alto nível por meio da concessão de cotas de bolsas de 

doutorado sanduíche. O Quadro 3 apresenta os nomes dos alunos, as Instituições e o período de 

realização do Programa de Doutorado Sanduíche realizados pelos alunos da Escola. 

 

Quadro 3 - Intercâmbio discente na pós-graduação stricto senso 

          Alunos         Universidade Período 

José Diogo Valadares M. Barbosa UCSD - University of California jan/2013 a abril/2013 

Rafael Burjack Farias Duarte University of California mar/2013 a fev/2014 

Tiago Carvalho M. de Souza University of Chicago jun/2013 a mai/2014 

Otávio Menezes Damé University of Pennsylvania (UPenn) ago/2013 a ago/2014 

Pedro Henrique Butelli University of California, Berkeley ago/2013 e mai/2014 

Fonte: Relatório de Atividades da Escola Brasileira de Economia e Finanças, 2013. 

 

Conforme demonstrado no Quadro 4, o Programa de Mestrado e Doutorado também 

recebeu em 2013 alunos de outras universidades para cursarem disciplinas na Escola. 

 



 

45 

Quadro 4 - Alunos estrangeiros em intercâmbio no ano de 2013 

Alunos Universidade Período Disciplinas cursadas 
Chiara Ottolini Universitá Degli Studi Di 

Pavia – Itália 

2º T/2013 International Trade Policy 

Giulia Bruschi Universitá Degli Studi Di 

Pavia – Itália 

2º T/2013 International Trade Policy 

Técnicas Multivariadas para 

Econometristas 

Gianluca Rossetti Universitá Degli Studi Di 

Pavia – Itália 

3º e 4º T/2013 Economia Brasileira 

Fonte: Relatório de Atividades da Escola Brasileira de Economia e Finanças, 2013. 

Intercâmbio Discente da Graduação  

O Quadro 5 apresenta os alunos do curso de Graduação da Escola que estiveram 

inseridos em programas de intercâmbio acadêmico de reciprocidade nas seguintes instituições de 

ensino no exterior durante o ano de 2013: 

Quadro 5 - Alunos da Escola em intercâmbio no exterior ano de 2013 

Alunos País Instituição Ano Semestre 

Guilherme Almada G. 

Rodrigues 

França Sciences-Po Paris 2013 2º/13 

Caio Bibiani França EM Strasbourg Business School 2013 2º/13 

Guilherme de Alencar 

Ramos 

Itália Università Luigi Bocconi 2013 2º/13 

Igor Custódio João França Sciences-Po Paris 2013 2º/13 

Kamyla Valcanaia Formehl Portugal Universidade Nova de Lisboa 2013 2º/13 

Renan Silva Coutinho Holanda Tilburg Univeristy 2013 2º/13 

Breno Werneck Maximiano Espanha Universitat Pompeu Fabra 2013 1º/13 

Felipe Diogo Camêlo França Sciences-Po Paris 2013 1º/13 e 2º/13 

Rafael Pacheco Gomes França Sciences-Po Paris 2013 1º/13 e 2º/13 

Fonte: Relatório de Atividades da Escola Brasileira de Economia e Finanças, 2013. 

 

Nesse mesmo período, a Escola recebeu 7 alunos de instituições estrangeiras para 

programas de intercâmbio acadêmico na Graduação (Quadro 6). 
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Quadro 6 - Alunos Estrangeiro em intercâmbio no curso de graduação no ano de 2013 

Alunos País Instituição Ano Semestre 

Cristina Campo Martín Espanha Universitat Pompeu Fabra 2013 2º/13 

Lorena Mongardini Itália Università Luigi Bocconi 2013 2º/13 

Mariana Fernandes Vaz Portugal Universidade Nova de Lisboa 2013 2º/13 

Mariana Carvalho D.de 

S.Morais 

Portugal Universidade Nova de Lisboa 2013 2º/13 

Ana Gagean Soares Portugal Universidade Nova de Lisboa 2013 1º/13 

Francisco Esteves 

Vasconcelos 

Portugal Universidade Nova de Lisboa 2013 1º/13 

Elisabet Fonalleras Nadal Espanha Universitat Pompeu Fabra 2013 1º/13 

Fonte: Relatório de Atividades da Escola Brasileira de Economia e Finanças, 2013. 

Programa de Apoio à Edição de Periódico Científico 

A Escola apóia a edição da mais antiga publicação de Economia do Brasil, e a segunda 

mais antiga da América Latina. A Revista Brasileira de Economia (RBE) é uma revista 

generalista, dentro do universo de publicações acadêmicas 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. 

No ano de 2013 foram publicados os números 1, 2, 3 e 4 do Volume 67, cujos artigos e 

autores são descritos a seguir: 

Vol. 67, Nº 1 

 The underpricing of Brazilian IPOs and the adjustment to public and private 

information – Ricardo Avelino; 

 FDI, licensing, e crescimento da produtividade total de fatores – Ana Flavia 

Bonzanini, Eduardo Correia de Souza, Leonardo Melo; 

 Seleção de carteiras utilizando o modelo Fama-French-Carhart – João F Caldeira, 

Guilherme Valle Moura, André Alves Portela Santos; 
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 Constructing coincident indices of economic activity for the Latin American 

economy – João Victor Issler, Hilton Notini, Claudia Rodrigues, Ana Flávia 

Soares; 

 Programas de incentivos fiscais são eficazes? Evidência a partir da avaliação do 

impacto do programa nota fiscal paulista sobre a arrecadação de ICMS – Enlinson 

Mattos, Fabiana Rocha, Patricia Toporcov; 

 Há controvérsia entre análises de Beta e Sigma-Convergência no Brasil? – 

Christiano Modesto Penna, Fabricio Carneiro Linhares; 

Vol. 67, Nº 2 

 Ciclos econômicos na agricultura brasileira – Cassiano Bragagnolo, Geraldo 

Sant'Ana de Camargo Barros; 

 Efeitos dos choques fiscais sobre o mercado de trabalho brasileiro – Diogo 

Baerlocher Carvalho, Marcelo Eduardo Alves da Silva, Igor Ézio Maciel Silva; 

 Redes Bayesianas: Um método para avaliação de interdependência e contágio em 

séries temporais multivariadas – João Vinícius de França Carvalho, Chang 

Chiann; 

 Gasto do governo e consumo privado: Substitutos ou complementares? – Fábio 

Augusto Reis Gomes; 

 Determinantes dos altos deságios nos leilões de transmissão de energia elétrica no 

Brasil entre 1999-2010 – Katia Rocha, Ajax Moreira, Rodrigo Limp; 

 Do inflation-linked bonds contain information about future inflation? – José 

Valentim Machado Vicente, Osmani Teixeira de Carvalho Guillen. 

Vol. 67, Nº 3 

 Características Distributivas e Impacto de Reformas Tributárias Sobre o Bem-

Estar das Famílias no Brasil - Diogo Baerlocher Carvalho, Rozane Bezerra de 

Siqueira, José Ricardo Bezerra Nogueira. 

 Amortização de Dívidas: Juros Compostos e Anastocismo - Clovis de Faro. 

 The General Equilibrium Framework with Default and Collateral - Ricardo Luis 

Chaves Feijó. 

 Efeitos da Divisão Municipal na oferta de Bens Públicos e Indicadores Sociais – 

Vladimir Ponczek, Enlison Mattos. 

 Canal de Transmissão da Política Monetária Por Meio dos Seguros Contratados 

Pelo Setor Bancário - Gabriel Caldas Montes, Debora Pereira Tavares, Osmani 

Teixeira de Carvalho Guillén. 

 Política Fiscal Assimétrica: O Caso do Brasil - Roberta Moreira Wichmann, 

Marcelo Savino Portugal. 
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Vol. 67, Nº 4 

 Opposite policy implications in the theory of money and banking - Jefferson 

Donizeti Pereira Bertolai, Ricardo de Oliveira Cavalcanti 

 Financial Stability and Monetary Policy - The case of Brazil - Benjamin Miranda 

Tabak 

 Just Words? A Quantitative Analysis of the Communication of the Central Bank 

of Brazil - Carlos Viana de Carvalho, Fernando Cordeiro, Juliana Vargas 

 O Crédito Imobiliário no Brasil e sua Relação com a Política Monetária - Mário 

Jorge Cardoso de Mendonça 

 Um Termômetro para as Macro-Prudenciais - Fabio Kanczuk 

 An Evaluation of the tolerant to higher inflation rate in the short run by the 

Brazilian Central Bank in the period 2001-2012 - Tito Belchior Silva Moreira, 

Geraldo Silva Souza, Roberto Ellery 

 Política Monetária em Tempos de Crise - Vladimir K Teles, Diogo de Prince 

Mendonça 

 Inflação, Desemprego e Choques Cambiais: Uma Revisão da Literatura sobre a 

Curva de Phillips no Brasil - Adolfo Sachsida 

6.2.5 Extensão 

Após a visita da Comissão de Avaliação in loco, referente ao processo e-MEC n⁰ 

20074274 de Recredenciamento Institucional da Escola Brasileira de Economia e Finanças, foi 

produzido o Relatório nº 91428, que reportava a extensão institucional da seguinte forma: “As 

atividades de extensão não estão articuladas entre o PDI, PPI e PPC, não ficando clara a 

relevância científica, a relevância social dos mesmos, assim como sua vinculação com a 

formação acadêmica do aluno”. 

Sendo assim, entre 2011 e 2013, uma série de modificações e atualizações foram 

realizadas em vários documentos norteadores das políticas da Escola na dimensão Extensão, a 

saber: 

 Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI; 

 Projeto pedagógico do curso de Graduação; 

 Regras de Integralização Curricular; 

 Regulamento do curso de Graduação; 
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 Currículo do curso de Graduação; 

 Manual de atividades complementares do curso de Graduação 

Além destes documentos, a contínua interlocução com os atores das práticas 

pedagógicas em várias reuniões e em colegiados tem levado a Instituição a internalizar no 

consciente e na prática coletiva a importância da indissociabilidade entre pesquisa, ensino e 

extensão. 

Hoje, na Escola Brasileira de Economia e Finanças, a Extensão é responsável por 

estabelecer relações sociais e culturais com diferentes segmentos da sociedade, compondo uma 

parte da grande tarefa educativa confiada à Escola, a partir do processo formativo integral dos 

estudantes. No diálogo com a comunidade, busca subsídios, que lhe permitam dar respostas 

permanentes às suas demandas e anseios, reiterando o compromisso social da Instituição, como 

forma de inserção nas ações de promoção e garantia dos valores democráticos de igualdade, 

desenvolvimento social e inclusão. 

Como pode ser visto no Anexo D, a Escola, nos últimos dois anos, tem incentivado e 

promovido, em colaboração com outras Instituições de Ensino Superior (coirmãs), a participação 

dos seus alunos em vários eventos, cursos, palestras, visitas a museus, eventos esportivos e 

culturais. Várias outras ações também serão descritas mais adiante e avaliadas na dimensão 3.  

Apoio às ações de extensão 

Em 2013, as atividades de extensão desenvolvidas foram apoiadas sem uma dotação 

orçamentária específica, dando continuidade e ampliando programas que já vinham sendo 

desenvolvidos e adotando outras iniciativas com vistas à maior qualificação das ações. O apoio as 

ações da extensão pela Escola são analisadas por demanda. A partir de propostas criativas, 

diversificadas e envolvendo diferentes atores, foi atingido um público considerável em cada uma 

das ações (ver Anexo D). 
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6.2.6 Programa de Internacionalização - Mobilidade Acadêmica/Intercâmbio-discente  

A participação de estudantes de graduação, pós-graduação e professores neste programa 

viabiliza a troca de experiências acadêmicas e de integração aos diversos contextos e cenários 

mundiais, proporcionando uma visão mais abrangente das diferentes realidades de regiões do 

Brasil ou de outros países. 

O setor de Intercâmbio Acadêmico tem como objetivo facilitar o contato de nossos 

alunos com universidades no exterior, e processar as candidaturas de alunos internacionais que 

queiram estudar na Escola. Os alunos podem estudar por um ou dois semestres em instituições 

estrangeiras e ter a validação de créditos cursados no exterior em sua instituição de origem. 

Indo para uma das instituições parceiras da nossa Escola, o aluno estuda sem despesas 

com mensalidades, tendo custos apenas com moradia e gastos pessoais. O mesmo é válido para 

os estudantes que foram nomeados ao nosso intercâmbio acadêmico por uma de nossas 

instituições parceiras. 

O setor de Intercâmbio Acadêmico desenvolveu uma série de eventos, no ano de 2013, 

com a finalidade de apresentar a Escola e seu programa de intercâmbio aos alunos, potenciais 

candidatos e universidades internacionais, tais como:  

 Reunião com representantes do International Business (Noruega). 

Apresentação ao International Business dos processos de intercâmbio no Brasil e 

interesse em parcerias com instituições norueguesas - 17/01/13; 

 

 Recepção de alunos da graduação da Escola de Economia de São Paulo (FGV-

EESP). Apresentação sobre a Escola Brasileira de Economia e Finanças para 

alunos visitantes de EESP - 29/01/13. 

 

 Organização de recepção de alunos visitantes da Universidade Nova de 

Lisboa (Portugal). Organização da recepção de grupo de 21 alunos de graduação 

e pós- graduação da Universidade Nova de Lisboa, com mini palestras sobre a 
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Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresa (EBAPE), Escola 

Brasileira de Economia e Finanças e tour pelas instalações da Escolas – 30/01/13. 

 

 Apresentação do Intercâmbio para calouros de Economia. Apresentação de 

como funciona o intercâmbio e as suas regras na Escola para alunos do 1º período 

de Economia – 19/02/13. 

 

 Reunião com representantes da Universidade Católica de Lisboa. Busca de 

cooperação entre áreas de interesse mútuo, apresentação do programa da Escola e 

EBAPE - 04/03/13. 

 

 Acordo de intercâmbio com a Università Commerciale Luigi Bocconi. Troca 

de informações para criação de acordo de intercâmbio com a Bocconi University, 

tradução de acordo e inserção de cláusulas anteriormente requisitadas pela DIJUR. 

 

 Reunião Bolsas EAD Santander. Reunião com representantes das Escolas, 

Diretoria Internacional da FGV e os representantes do Santander sobre as bolsas 

de ensino de idiomas a distância para alunos menos favorecidos economicamente – 

25/04/13. 

 

 Reunião com grupo de pesquisa sobre mobilidade internacional da VU 

University Amsterdam. Reunião com pesquisadores representantes da VU 

University Amsterdam, que buscavam informações sobre o funcionamento dos 

intercâmbios de Economia e Administração em instituições brasileiras para 

possíveis acordos futuros – 02/05/13. 

 

 Palestra sobre Intercâmbio e apresentação da Universidade Nova de Lisboa. 

Organização e divulgação da palestra proferida todo ano pelo Prof. João Amaro de 

Matos aos alunos interessados em fazer intercâmbio na Universidade Nova de 

Lisboa – maio/13. 
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 Reunião sobre as bolsas FGV/Sorbonne. Reunião para divulgar o funcionamento 

do programa de bolsas FGV/Sorbonne às áreas internacionais presentes de cada 

Escola da FGV do Rio presente. O programa de bolsas é para alunos da graduação 

interessados em cursar as aulas de francês e cultura francesa gratuitamente na 

própria FGV, e que após o período de um ano de curso obrigatório, podem se 

candidatar a uma das duas vagas destinadas a cada Escola para um período de três 

semanas em Paris, cursando aulas de idioma e cultura francesa na Universidade de 

Sorbonne. A bolsa da FGV cobre os custos do curso, acomodação e duas refeições 

diárias. O curso é organizado pela professora Charlotte Riom, contratada pela 

presidência da FGV. 

 

 Reunião com University of Pavia. Reunião com os representantes da Università 

degli Studi di Pavia objetivando a busca de cooperação entre áreas de interesse 

mútuo, fazendo a apresentação do programa da Escola Brasileira de Economia e 

Finanças. Representando a Università degli Studi di Pavia estiveram presentes: 

Gianni Vaggi (Vice Reitor para Relações Internacionais) e Jorge Centurión 

(Diretoria de Relações Internacionais). 

 

 Recepção do cônsul dos EUA no Rio de Janeiro - Concurso Inovar. O setor de 

Intercâmbio Acadêmico da Escola Brasileira de Economia e Finanças organizou e 

fez o contato para a recepção do cônsul Matthew R. Stokes do Consulado dos 

EUA no Rio de Janeiro na Fundação Getulio Vargas. O cônsul veio divulgar e tirar 

dúvidas sobre o concurso Inovar, patrocinado pela Embaixada dos EUA em 

Brasília para estudantes de graduação e pós-graduação, que trata sobre os impactos 

da Propriedade Intelectual na Economia. 

 

 Workshop - Como colaborar com universidades dos EUA. Participação em 

workshop organizado pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil em parceria 
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com a PUC-Rio e com o apoio do Education USA e da Comissão Fulbright, sobre 

como colaborar com instituições de ensino superior dos EUA, na Gávea. 

 

 Reunião com a Casa de Espanha. Reunião com as representantes do curso de 

espanhol da Casa de Espanha, que possui parceria assinada com a FGV e oferece 

desconto a alunos da Escola. Possibilidade de abertura de turmas dentro da FGV 

para alunos e funcionários. Divulgação de preços e modalidades de cursos 

existentes. 

 

 Reunião com University of Alberta (Canadá). Organização e participação da 

reunião com a representante da University of Alberta - Melissa Casey, objetivando 

a busca de cooperação entre áreas de interesse mútuo, apresentação do programa 

da Escola. 

 

 Reunião com Pforzheim University. Reunião com a representante da Pforzheim 

University – Andrea Held e setor de Relações Internacionais da EBAPE. 

Discussão sobre as vagas de intercâmbio para alunos da Escola Brasileira de 

Economia e Finanças. Propostas da EBAPE para novas formas de cooperação com 

Pforzheim. 

 

 Reunião com Universidades do Canadá. Reunião com as universidades 

canadenses - Memorial University, Université De Moncton, Mount Allison 

University, University Of King’s College – Halifax, a empresa canadense 

Smartfirm e EBAPE. O setor de Intercâmbio Acadêmico apresentou a estrutura 

dos programas da Escola, objetivando a busca de cooperação entre áreas de 

interesse mútuo com as universidades presentes. 

 

 Reunião com Universidad Carlos III de Madrid. Reunião com o Vice-reitor de 

Relações Internacionais da Universidad Carlos III de Madrid, Alvaro Escribano. 
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Apresentação da estrutura dos programas da Escola, objetivando a busca de 

cooperação entre áreas de interesse mútuo. 

 

 Divulgação de Seminários da Escola a alunos internacionais. Divulgação de 

palestras e seminários realizados à alunos internacionais realizando o intercâmbio 

na graduação e pós-graduação da Escola. 

 

 Reunião com University of Pécs. Reunião com representantes da University of 

Pécs, da Hungria. Apresentação da estrutura dos programas da Escola, 

objetivando a busca de cooperação entre áreas de interesse mútuo. 

Dessa forma, fica evidenciada a importância estratégica da internacionalização para a 

comunidade da Escola Brasileira de Economia e Finanças, condição básica para o êxito do seu 

planejamento. O processo de internacionalização exige o comprometimento da alta 

administração, professores, funcionários e estudantes, atuando como força integradora e com 

resultados imediatos sobre as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição. A Escola 

busca promover uma cultura de internacionalização entre toda a comunidade, com vistas ao 

fortalecimento da imagem e inserção institucional no cenário mundial. 

6.2.6 Avaliação da Dimensão 

O Quadro 7 abaixo apresenta um resumo das fragilidades, potencialidades e 

recomendações para a área. 

Quadro 7 - Avaliação da dimensão 2 

Resultados Alcançados  

Recomendações 

Fragilidades Potencialidades 

 Apesar de haver a Iniciação 

Científica já implantada na 

Instituição, a CPA acredita 

que poderia haver um 

aumento na oferta de bolsas 

PIBIC, do CNPq; 

 Programa já implantando e 

em constante crescimento. 

 Incentivo à participação em 

programas de Iniciação 

Científica, através de bolsas 

institucionais; 

 Pouca participação dos  Programa de monitoria  Criar mecanismos de incentivos a 
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discentes da graduação em 

programas de monitoria. 

discente já implantado e 

estruturado 

participação discente da 

graduação no programa de 

monitoria. 

 Alocação de espaço físico 

para atender as atividades de 

extensão; 

 Área da Biblioteca poderá 

ser realocada para outra area 

 Estimular a ampliação das 

atividades de extensão. 

 Carga Horária das 

Atividades Acadêmicas 

Complementares muito 

excessivas; 

 Existe a possibilidade de 

diminuição da horária total 

das ativ. Complementares 

pelo colegiado e pelo NDE 

 Rever o regulamento de 

Atividades Complementares 

 Pouca articulação na 

divulgação conjunta entre 

ensino, pesquisa e extensão; 

 Vários professores são 

Bolsistas de Produtividade 

em Pesquisa do CNPq; 

 

 A Escola faz parte do 

Programa Institutos 

Nacionais de Ciência e 

Tecnologia (INCT) sendo a 

sede do Instituto Nacional 

de Ciência e Tecnologia de 

Educação, Desenvolvimento 

e Inserção Social de 

Educação, Desenvolvimento 

e Inserção Social.  

 

 

 

 Intenso intercâmbio de 

ideias e pesquisas através 

dos Seminários de Pesquisa, 

a maior parte deles proferida 

por professores de 

renomadas instituições de 

pesquisas do exterior; 

 

  Institucionalização do 

Projeto Enactus e do Projeto 

da FGV Jr  

 Elaboração, execução e 

divulgação dos projetos de 

extensão, permitindo 

atendimento à comunidade e o 

treinamento dos acadêmicos para 

o desenvolvimento dessas ações; 

 

 Estabelecer e divulgar as 

políticas institucionais para o 

desenvolvimento da Extensão; 

 

 

 Pouco estímulo aos 

discentes para participação 

nas atividades de extensão; 

  Fomentar o envolvimento e 

crescimento do número de 

estudantes nas atividades de 

extensão; 

 

 Melhorar a divulgação das 

atividades de extensão, em 

especial para os estudantes 

(objetivos e importância para a 

formação); 

 

 Incentivo à divulgação das ações 

extensionistas; 
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Fonte: CPA, 2013. 

 

6.3 Dimensão 3 - A Responsabilidade Social da Instituição, Considerada Especialmente no 

que se Refere à sua Contribuição em Relação à Inclusão Social, ao Desenvolvimento 

Econômico e Social, à Defesa do Meio Ambiente, da Memória Cultural, da Produção 

Artística e do Patrimônio Cultural 

Nos últimos dois anos a Instituição passou a ter um foco privilegiado na extensão 

presentes nos seus documentos oficiais, mas, também, continuou a fortalecer e sedimentar suas 

ações dirigidas à inclusão social, desenvolvimento da democracia, promoção da cidadania, 

atenção a setores sociais excluídos, projetos de ação afirmativa, preservação da memória e do 

patrimônio culturais, e da produção artística, aliando a formação acadêmica com o atendimento 

das demandas da comunidade.  

As ações são pautadas pelo compromisso da Escola em promover e garantir os valores 

democráticos de igualdade de direitos, de educação na cidadania e na diversidade sociocultural. 

 

 

 Estabelecer indicadores de 

desempenho das atividades 

relacionadas à Extensão, para 

acompanhamento e avaliação 

(cursos, eventos, programas, 

projetos);  

 Poucos eventos 

interdisciplinares 

 Proximidade e possibilidade 

de trabalho em conjunto 

com as várias IES mantidas 

pela FGV 

 Expandir a realização de eventos 

interdisciplinares; 

 Constante atualização do 

PDI, e PPC 

 PDI e PPC em 

reformulação. 

 Revisão/avaliação do PDI como 

documento norteador dos PPC 

 Necessidade de aumento do 

espaço físico. Se não 

atendida tal necessidade, a 

Escola terá dificuldades de 

implementar seu programa 

de internacionalização e 

êxito na obtenção de 

excelência no ENADE 

 Mudança do local da 

biblioteca para o novo 

prédio 

 Realização de planos de trabalho 

junto a Diretoria de Operações e 

Mantenedora por novos espaços 

para a Escola 

 Fomentar fortemente a 

produção acadêmica 

discente. 

 Os dados deste ano já 

demonstraram uma melhora 

na publicação discente 

 Estabelecer um plano de 

incentivo 
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Compreendemos a responsabilidade social da Instituição como sendo toda e qualquer atividade 

de cunho social, ambiental ou outra que demonstre o comprometimento e os resultados da 

Instituição em pauta para com a sociedade que a abriga. 

6.3.1 Relações com a Sociedade, Setor Público, Setor Privado e Mercado de Trabalho 

A Escola vem instituindo, ao longo dos anos, diversas parcerias institucionais. Nesse 

tópico, serão observados: 

 Integração e cooperação com outros centros de ensino e pesquisa; 

 Envolvimento do Programa de Doutorado e Mestrado com outros núcleos de pós-

graduação no país; 

 Participação do corpo docente em órgãos oficiais (Capes, CNPQ, FAPs etc.) 

 Participação dos docentes permanentes em consultoria de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação. 

Destacamos a seguir as principais parcerias da Escola realizadas em 2013. 

Centro de Políticas Sociais (CPS): 

Coordenado pelo Professor Marcelo Cortes Neri, o 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 social 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: Microcéditos; Microseguros; Poupança e Previdência; 

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

Sociedade. 
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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. 

Parceria Universidade-Empresa com a Petrobras: 

O projeto, iniciado em 2010 e ainda ativo em 2013, firma uma parceria universidade-

empresa pela qual a Petrobras, ao mesmo tempo em que incentiva a ciência, amplia sua 

competência em muitos temas que envolvem um arcabouço teórico de microeconomia mais 

profundo, ao utilizar a excelência da Escola na área. 

O projeto permite que a PETROBRAS tenha acesso a todo instrumental da fronteira 

da pesquisa econômica em Desenho de Mecanismos, Regulação, Leilões, dentre outros, 

dispondo de estudos teóricos e econométricos feitos com exclusividade pela Escola, a fim de 

auxiliar a companhia em aplicações nas áreas em que haja necessidade de aprimoramento. O 

projeto engloba tópicos em que a teoria microeconômica tem bastante a contribuir tanto para a 

companhia quanto para a sociedade como um todo. 

Os Docentes participantes em 2013 foram: 

 Aloisio Pessoa de Araújo 

 Joísa Campanher Dutra 

 Ângelo Luiz Rocha Polydoro 

 Moacyr Alvim Horta Barbosa da Silva 

Parceria com o Centro de Pós-graduação em Economia da Universidade Federal do 

Ceará 

A Escola mantém cooperação acadêmica com o CAEN (Centro de Pós-graduação em 

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

constituem 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 
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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 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. Podemos citar os seguintes pesquisadores, egressos da Escola, que fizeram parte desta 

parceria bem sucedida: Emerson Luis Lemos Marinho (1990), Flavio Ataliba Flexa Daltro 

Barreto (1997), Paulo Rogério Faustino Matos (2006) e João Mário Santos de França (2007). 

A parceria envolve também seminários conjuntos promovidos pelas Instituições, que 

ocorrem anualmente 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 em Economia do Nordeste. 

Em 2013 houve o VI Encontro CAEN – EPGE de Políticas Públicas e Crescimento 

Econômico. O professor da Escola, Pedro Cavalcanti Ferreira, participou do evento, realizado na 

cidade de Fortaleza (CE) nos dias 13 e 14 de junho. Organizado pela Escola Brasileira de 

Economia e Finanças e CAEN - Curso de Pós-Graduação em Economia da Universidade 

Federal do Ceará, o encontro contou com a participação de autores dos mais diversos centros de 

ensino e pesquisa que submetem artigos teóricos ou aplicados sobre o tema de desenvolvimento 

econômico e o papel das políticas públicas na sua promoção. 

Parceria com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Educação (INCT) 

Em 2013, deu-se a continuidade ao projeto “ Desenvolvimento Econômico e Inserção 

Social”, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Educação.. Sob a coordenação da 

Escola Brasileira de Economia e Finanças, os recursos deste projeto são canalizados para a 
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Escola de Economia de São Paulo (FGV/EESP) e a Universidade Federal do Ceará - Centro de 

Pós-Graduação em Economia (UFC/CAEN). 

A missão do Instituto é usar a ciência econômica de forma a reverter à 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 dos problemas atuais do Brasil derivam da 

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

com o arcabouço de economia. 

Parceria com o Tesouro Nacional 

Em maio de 2013, a FGV deu continuidade a sua assessoria ao Tesouro Nacional por 

meio do projeto de pesquisa intitulado “Aprimorando a abordagem de dívida pública num modelo 

DSGE para a economia brasileira: exercícios de política e projeções”. 

O objetivo do projeto, para o ano de 2013, foi preparar um modelo de equilíbrio geral 

dinâmico estocástico e capacitar servidores do Tesouro Nacional envolvidos no projeto em 

análises sobre tópicos relevantes ao planejamento fiscal de médio e longo prazo.  

Parceria com a Vale 

Em parceria com a Vale, desde 2011, 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. 

Iniciada em 2011, a primeira conferência debateu o crescimento chinês, seus impactos 

na economia global e as lições para o Brasil (“China e a Economia Mundial”, março de 2011). 
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Em 2012, “A Economia e a Econometria dos Preços das Commodities”, com a presença do 

Prêmio Nobel em Economia, Robert Engle, que discutiu aspectos importantes de preços de 

commodities, inclusive lições relevantes aplicáveis à experiência de países em 

desenvolvimento, bem como questões de impacto econômico global. 

Ainda dentro desta parceria, em 2013, a 3rd Global Conference trouxe o tema 

“Business Cycles”, reunindo especialistas mundiais em flutuações econômicas relacionadas a 

ciclos de negócios. O evento avaliou os impactos dos ciclos econômicos sobre o cenário 

econômico global e as lições que os países emergentes podem extrair dessas experiências. 

A conferência contou com a presença dos prêmios Nobel em Economia, Edward C. 

Prescott (do Federal Reserve Bank de Minneapolis e professor da Universidade do Arizona) e 

Chris Sims (professor da Universidade de Princeton). 

Finalmente, em 17 de dezembro, a parceria possibilitou a realização da Palestra de 

Encerramento do Ano Letivo de 2013, com a presença do Prêmio Nobel Robert E. Lucas Jr., 

que discorreu sobre o tema “Ideas and Growth”. 

6.3.2 Relações da IES com a Sociedade: Inclusão Social 

A Instituição possui inúmeras ações de inclusão social. A política de bolsas de estudo 

tanto para a graduação como para a pós-graduação stricto sensu será descrita na dimensão 9. Desta 

forma, descreveremos abaixo outras atividades de inclusão social que permeiam as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 

Conforme já descrito anteriormente, o programa de tutoria, programa de recuperação por 

meio de estudos intensivos, monitoria e estágio docente foram criados como um apoio a alunos 

em dificuldades no ensino, através de aulas de reforço e acompanhamento por parte de alunos da 

pós-Graduação e também da Graduação, com resultados até aqui animadores. Outra ação 

desenvolvida foi resultado de vários comentários em repetidas reuniões do Colegiado de 

Graduação. Havia a percepção de que haveria, entre parte dos alunos, deficiências na capacidade 

de expressão escrita. Este assunto foi manifestado repetidas vezes, por professores que ministram 
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disciplinas nas áreas de Humanas, nas quais a capacidade de escrever com clareza é mais exigida. 

A partir daí, decidiu-se criar nova disciplina, intitulada “Laboratório de Leitura e Redação”, 

ministrada nos 1º e 2º semestres. Os resultados iniciais parecem exitosos.  

Outra mudança foi a inclusã,o na grade de ensino do curso de Graduação, a partir de 

2013, das disciplinas de “Temas Contemporâneos”. Nelas, são intercaladas palestras de 

profissionais de diversas áreas (não exclusivamente de Economia), conversas com pesquisadores, 

líderes comunitários, ONGS e apresentações de trabalhos por parte dos alunos, sempre seguidos 

de discussões dirigidas (por professores ou alunos da pós-graduação). Com tal disciplina, 

procurou-se não apenas mostrar como o ferramental teórico e quantitativo ensinado em sala de 

aula permite aos alunos de Economia refletir sobre questões contemporâneas, como também 

habituá-los a apresentações em público e ao convívio com o contraditório (em diversas ocasiões, 

os encontros contaram com a presença de alunos das Escolas de Administração e de Ciências 

Sociais da FGV-Rio, o que permitiu uma saudável exposição a pessoas com 

abordagens/instrumental bem diversos daqueles com os quais os alunos de Economia estão 

habituados). O curso de “Temas Contemporâneos” tem por objetivo trazer para dentro da 

academia temas considerados de grande relevância social na atualidade. Com isso, pretende-se 

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. Abaixo, apresenta-se uma lista de temas presentes no programa da disciplina:  

 Formação da população brasileira; 

 História da África e dos africanos; 

 História dos povos indígenas no Brasil; 

 Cultura negra e indígena brasileira na formação da sociedade nacional; 

 Introdução aos Direitos Humanos; 

 Desenvolvimento histórico dos Direitos Humanos; 

 A Constituição Federal e os Direitos Humanos; 

 O papel da sociedade civil na promoção e desenvolvimento dos Direitos Humanos; 

 Direitos Humanos e Meio Ambiente; 
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 Princípios da Educação Ambiental; 

 Estratégias para a Educação Ambiental; 

 Economia e meio-ambiente; 

 Desenvolvimento sustentável e educação ambiental; e 

 Ética. 

Na dimensão 9 serão apresentados os temas debatidos no ano de 2013. 

Programa de Acessibilidade das Pessoas Portadoras de Deficiência ou Mobilidade Reduzida 

O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e 

pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo 

e participando, sem nenhum tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma 

educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença 

como valores indissociáveis, sendo esta a política da Escola.  

A política de educação inclusiva da Escola, fundamentada na concepção de direitos 

humanos e impulsionada pelos movimentos sociais que buscam reverter processos históricos de 

exclusão educacional e social, visa à garantia do acesso de todos os alunos ao ensino , 

independente de suas diferenças sociais, culturais, étnicas, raciais, sexuais, físicas, intelectuais, 

emocionais, linguísticas e outras. Além do contínuo debate de ideias e sensibilização realizado 

pelos diferentes atores da comunidade acadêmica, diversas modernizações estruturais no 

ambiente da Escola foram realizadas de acordo com o plano estratégico da FGV.  

Descreveremos a seguir as condições de acesso de que gozam os Portadores de 

Necessidades Especiais – PNE, com foco especial nas modernizações da biblioteca, dos 

banheiros e das rampas e acessos às instalações. 

Primeiramente, mencionamos que a Biblioteca Mario Henrique Simonsen – BMHS é um 

dos espaços mais buscados pela comunidade da Escola e usuários externos. Os PNE possuem 

ótimas condições de acesso e de infraestrutura. A BMHS conta com mesas ergonômicas especiais 

para cadeirantes, equipadas com suporte monitor LCD Multidirecional e suporte livros 
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multidirecional (Anexo E). Os computadores estão equipados com os programas DosVox, 

NVDA e Jaws. O projeto de adaptação das instalações da Biblioteca aos PNE incluiu, ainda, a 

compra de equipamentos, como Ampliador de Caracteres Automático – myReader 2 e 

Digitalizador e Leitor Autônomo – POET COMPACT2+ (Anexo F) para especificações técnicas 

dos referidos softwares e hardwares para PNE na Biblioteca). 

A BMHS dispõe ainda de um Ambiente de Acessibilidade e Tecnologia Assistida, o que 

implica oferecer aos PNE outros serviços, a exemplo de:  

 Orientação ao usuário no uso adequado do acervo e recursos tecnológicos; 

 Leituras e digitalização de material didático; 

 Mesas para cadeirante. 

Além destes equipamentos, os banheiros femininos e masculinos do andar da Biblioteca 

encontram-se reformados e equipados e os sanitários adaptados para receber Portadores de 

Necessidades Especiais (Anexo E). Nesse tema, como parte adicional dos esforços da FGV para 

oferecer melhores condições de acessibilidade aos PNE, há ainda um amplo conjunto de 

banheiros situados no edifício-sede que já se encontra adaptado (Anexo E). 

Adicionalmente, lembramos que os PNE têm acesso às dependências da Escola com 

facilidade. A entrada pela Rua Barão de Itambi oferece um amplo acesso para qualquer tipo de 

necessidade e a presença de profissionais treinados para conduzir alunos e visitantes com 

necessidades especiais ao elevador, que fica no mesmo nível e que dá acesso a qualquer andar da 

Instituição (Anexo E). Não obstante, a comunidade acadêmica e os visitantes também podem 

entrar pelo hall de entrada, na Praia de Botafogo, situado ao nível da rua (Anexo E). Esta entrada 

possui um elevador para cadeirantes (Anexo E). Além disso – e conforme se vê nas fotos no 

Anexo E –, existe a rampa de acesso ligando a entrada principal, situada na Praia de Botafogo, ao 

hall de elevadores e ao Centro Cultural da FGV. Uma vez na esplanada situada no térreo do 

edifício, os cadeirantes encontrarão fácil acesso através da parte lateral do conjunto de catracas na 

recepção, chegando aos elevadores. 
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Por fim, com relação às salas de aula, auditórios e salas de estudo, todas oferecem amplo 

acesso aos portadores de necessidades especiais e contam com rampas de acesso e corrimões 

(Anexo E).  

Língua Brasileira de Sinais 

Semestralmente, a disciplina LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) é ofertada ao aluno 

do curso de Graduação como uma disciplina optativa e também ofertada como curso livre para a 

comunidade, de acordo com o Decreto n. 5.626 de 22/12/2005. 

 

6.3.2 Relações da IES com a Sociedade: Inclusão Social e Cooperativismo 

 

AIESEC Rio FGV 

AIESEC é a maior organização de jovens do mundo reconhecida pela UNESCO. 

Presente em mais de 110 países, a AIESEC é formada exclusivamente por jovens universitários 

com o objetivo de desenvolver liderança de impacto. Para alcançar esse objetivo, a organização 

trabalha com oportunidades de intercâmbio, social e profissional, assim como a experiência de 

membresia. A AIESEC é apolítica, independente, sem fins lucrativos e totalmente gerida por 

jovens estudantes e recém-formados. 

A AIESEC Rio de Janeiro é apenas um dos mais de 30 escritórios que fazem parte da 

AIESEC Brasil. Hoje, a AIESEC trabalha em três diferentes escritórios: UFRJ, UFF e FGV. O 

trabalho não é dividido, mas sim, conjunto entre as unidades, apenas subdividindo projetos e 

focos. Na unidade FGV, trabalha-se exclusivamente com exposição do programa Cidadão Global 

(intercâmbio social de curta duração) focada na própria Instituição e em outras entidades de 

ensino privadas. 
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Figura 7 - Encontro de treinamento 

 

 

 

 

 

Fonte: AIESEC Rio FGV, 2013. 

No primeiro semestre de 2013, a AIESEC começou a se concretizar dentro da FGV. O 

primeiro semestre foi dedicado ao recrutamento e seleção de membros, quando se obteve 20 

inscritos de todos os cursos da Fundação. Foram selecionados quatro membros (Athila 

Benevenuto, Bárbara Muniz, Carolina Delgado e Júlia Brandão) que, junto ao aluno Bernardo 

Paradela (Team Leader do projeto), formaram o time responsável pela a AIESEC dentro na FGV. 

No segundo semestre, com o time formado, foram realizados encontros de duas semanas 

de capacitação. Já no início da aulas, foram executados esforços em divulgação, recrutamento e 

seleção de alunos para participar do programa Cidadão Global.  

Youth to Business Forum 

O Youth to Business Forum é um evento organizado pela AIESEC e destinado aos jovens 

e às empresas, com o intuito de promover o engajamento daqueles dentro do mercado corporativo 

e da sociedade. O Y2B acontece no mundo desde 2007, sendo realizado pela primeira vez no 

Brasil no ano seguinte.  

O fórum já aconteceu em cidades como Florianópolis, São Paulo, Salvador, Brasília e 

Recife. No Rio de Janeiro, em 2013, foi realizada a sua segunda edição, na PUC e na FGV. O 
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tema de debate foi liderança, inovação, empreendedorismo, engajamento e responsabilidade 

social.  

Na FGV, o evento contou com a presença de mais de 60 pessoas (funcionários, alunos e 

não alunos da Fundação). Houve palestras e workshops com empresas como Artemisia, Technip 

e Benfeitor (Figura 8). 

Figura 8 - Palestra no Youth to Business Forum 

 

 

 

 

 

Fonte: AIESEC Rio FGV, 2013. 

A Aluna Bárbara Muniz (3º Período da Escola Brasileira de Economia e Finanças) 

trabalhou no projeto EDUCA – Raise Your Voice, com crianças de 8 a 12 anos em Cusco, Peru. 

O projeto tinha como objetivo promover formação de agentes de mudança, causando um impacto 

positivo na sociedade, promovendo responsabilidade social, tolerância, pensamento crítico, 

empreendedorismo e liderança. Foram feitas discussões e workshops a partir das principais 

questões e problemas dentro da comunidade. 

Diretório Acadêmico de Economia 

O Diretório Acadêmico (popularmente conhecido como DA) é uma entidade estudantil 

que representa os estudantes do curso de Graduação em Economia. Suas funções são diversas, 

dentre as quais se incluem a organização de atividades acadêmicas extracurriculares, como 

debates, discussões, palestras, semanas temáticas, recepção de calouros e realização de projetos 
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de extensão; encaminhamento, mobilização e organização de reivindicações dos estudantes; 

realização de atividades culturais, como feiras de livros, festivais diversos, entre outros. 

Foram várias as ações do Diretório Acadêmico de Economia, destacar dentre as quais 

destacamos: 

Universitário Sangue Bom (Agosto/2013) 

O Universitário Sangue Bom começou em 2011 com o objetivo de envolver jovens 

universitários numa corrente saudável e solidária em prol da doação de sangue. Em cinco 

edições, o movimento já impactou mais de 100.000 universitários, coletando mais de 3.500 

bolsas.  Na FGV, é realizada em conjunto com os outros diretórios acadêmicos. Conta com o 

apoio da Secretaria de Saúde do Estado, HEMORIO, Onbus (Figura 9). 

Figura 9 - Arte da Campanha Universitário Sangue Bom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DA Economia, 2013. 
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Manifestações em Perspectiva I (Julho/2013)  

Em conjunto com os outros diretórios da FGV – Centro Acadêmico Mario Machado 

(Direito), Diretório Acadêmico de Administração e Diretório Acadêmico de História e Ciências 

Sociais Carlos Eduardo Sarmento – foi organizado um debate sobre as manifestações (Figura 10) 

ocorridas no Brasil em 2013, com a participação de professores das Escolas da FGV. 

Durante a manhã, foi realizada palestra com os professores Mario Machado, da 

DIREITO RIO, Carlos Pereira, da EBAPE, Christiane Jalles, da Universidade Federal de Juiz de 

Fora (UFJF); e Renato Fragelli, da FGV/EPGE, mediado pela aluna Daniela Petti, do Diretório 

Acadêmico de História e Ciências Sociais (Figura 11). À tarde, estudantes debateram mobilidade 

urbana e transporte, Copa do Mundo, atuação da polícia nos protestos, entre outros temas. 

Figura 10 - Cartaz do evento Manifestações em Perspectivas 

 

Fonte: DA Economia, 2013. 
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Figura 11 - Palestra com professores das várias Escolas da FGV no evento “Manifestações em Perspectivas I” 

 

 

 

 

 

Fonte: DA Economia, 2013. 

Manifestações em Perspectiva II (agosto/2013) 

A Escola, em parceria com o DA de Economia, realizou, também, no dia 13 de agosto, a 

palestra “Manifestações em Perspectivas: Reforma Política e Impactos dos Megaeventos”, com 

os professores Fernando de Holanda Barbosa Filho, da Escola Brasileira de Economia e 

Finanças, e Mariana Cavalcanti, da Escola de Ciências Sociais (Figura 12). O objetivo do 

encontro foi abordar as recentes manifestações no Brasil, com foco na reforma política e nos 

grandes eventos que o país sediará nos próximos anos. 

Figura 12 - Palestra “Manifestações em Perspectiva II” 

 

 

 

 

 

Fonte: DA Economia, 2013. 
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Carreira em Foco (setembro/2013) 

O evento “Carreira em Foco” é um encontro criado pelo Setor de Estágio e 

Colocação Profissional, em parceria com DA de Economia, para que os alunos do 

curso de Economia possam ouvir de ex-alunos já formados e inseridos no mercado de 

trabalho os desafios que eles encontrarão na vida profissional (Figura13). A 

dinâmica empregada permite que os alunos da Graduação se sintam muito à vontade 

para interagirem com ex-alunos e, com isto,cria-se a possibilidade para que haja 

uma rica troca de experiências. 

Figura 13 - Encontro carreira em foco 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DA Economia, 2013. 

Visita à BMF&FBOVESPA e CME Group (novembro/2013) 

Organizada pelo DA de Economi,a com apoio da Escola, foi realizada uma visita à 

BMF&FBOVESPA (Figura 14) e ao escritório do CME Group no Brasil, quando os alunos 

tiveram a oportunidade de assistir a palestras e saber como funciona o trabalho nestes locais. O 

evento contou com a presença de 25 alunos (Figura 15). 
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Figura 14 - BMF&FBOVESPA 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DA Economia, 2013. 

 

 

Figura 15 - Alunos em visita à BMF&FBOVESPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DA Economia, 2013. 
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Trote solidário (fevereiro/2013) 

A primeira semana de aula dos alunos ingressantes na Escola são, quase sempre, 

marcados pela recepção aos calouros. O Trote Solidário é realizado com objetivo de integrar os 

calouros com alunos mais antigos da Escola. A ideia do Trote Solidário é propor ações que 

propõem a integração dos alunos e, ao mesmo tempo, gerem frutos para a sociedade. 

Os calouros arrecadaram mais de 60 quilos de alimentos que foram doados para pessoas 

carentes através da Igreja da Santíssima Trindade (Figura 16). 

Figura 16 - Alunos que participaram no trote solidário e alimentados coletados para doação 

 

 

 

 

 

Fonte: DA Economia, 2013. 

Time FGV RIO Enactus  

O Enactus é uma organização internacional sem fins lucrativos que reúne estudantes, 

acadêmicos e líderes de negócios de 1.600 universidades em 37 países, empenhados em usar o 

poder da ação empresarial para melhorar a qualidade e padrão de vida das pessoas que vivem em 

comunidades. Os líderes estudantis da Enactus criam e implementam projetos de capacitação ao 

redor do mundo. A experiência contribui para que os alunos desenvolvam talento e perspectiva, 

essenciais para a liderança em um mundo cada vez mais complexo e desafiador. No Brasil, 

existem atualmente 29 times Enactus, presente em diversas universidades, com mais de 800 

estudantes. Eles utilizam o ponto de vista da geração de renda e da proteção do meio ambiente, de 

maneira a tornar o mundo melhor e mais sustentável, utilizando os conceitos de negócios, 
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favorecendo a aplicação dos conhecimentos adquiridos em sala de aula. Além de aproximar os 

jovens talentos universitários  das organizações/empresas que os apóiam, como, por exemplo, 

KPMG, Wal-Mart, Unilever, Cargill, promovem, ainda, oportunidades de carreira e de 

relacionamento.  

O time Enactus da FGV é composto por 16 

alunos de Graduação das Escolas de Administração, 

Economia e Direito do Rio de Janeiro e um intercambista, 

que cursa Ciências Políticas na França (Figura 17). No 

ano de 2013 o time FGV Rio Enactus realizou os 

seguintes projetos com o apoio da Escola: 

Projeto de Reciclagem no Andaraí 

Em fevereiro foi realizado o Projeto de Reciclagem no Andaraí, com o objetivo de 

possibilitar que o lixo gerado pela comunidade, que não tem o escoamento necessário devido à 

falta de infraestrutura local e subsídios governamentais, possa ter um destino sustentável. Assim, 

espera-se que a renda advinda do lixo possa retornar para a comunidade, agregando valor pelo 

aspecto econômico e social. 

As famílias destinarão seus resíduos a pontos de recolhimento, já separados entre lixo 

seco (reciclável) e o orgânico, além de haver recolhimento especial para o óleo. O processo de 

aprendizado do conhecimento técnico de reciclagem e da estrutura organizacional do projeto será 

transmitido para os interessados em trabalhar nesta estrutura por meio de cursos, em interação 

com o projeto “Analisando Meu Negócio”. O Time FGV Rio foi responsável por, inicialmente, 

prestar esse serviço. 

O projeto também tem por objetivo alcançar a comunidade local por meio de incentivos. 

Pelo incentivo educacional, serão realizados eventos de conscientização com objetivo de ligar a 

resolução do problema do lixo a temas pertinentes à sociedade, tais como saúde pública e 

educação ambiental. Pela ótica dos incentivos de renda, haverá o desenvolvimento de uma 

Figura 17 - Logotipo Enactus FGV Rio 

Fonte: Enactus, 2013. 
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interface para materializar os retornos do projeto de forma democrática, a serem investidos na 

própria comunidade, a partir de decisão conjunta dos moradores. Também poderão haver ações 

conjuntas com outros agentes na comunidade do Andaraí, como o projeto de Ecomuseu, Amigos 

do Rio Joana, que já tem contato com o Time. Atualmente, o recolhimento está em estágio 

inicial, em parceria com os “Amigos do Rio Joana”. O projeto será finalizado quando a 

infraestrutura de recolhimento e venda for autossuficiente financeira e administrativamente, e os 

recursos passarem a ser investidos na própria comunidade. 

Encontro de Lideranças da Unilever 2013 

Em março foi realizado o Encontro de Lideranças da Unilever 2013, na sede da FGV, no 

Rio de Janeiro. O evento, que reuniu equipes Enactus de todo o país, teve como objetivo 

promover o compartilhamento de experiências e discussões sobre liderança e sustentabilidade. 

Estudantes, líderes das comunidades, executivos da Unilever e membros da Enactus, que 

puderam contribuir com suas visões e opiniões sobre o assunto. A Unilever é uma das maiores 

empresas de bens de consumo do mundo, com operações em mais de 100 países. 

Também foram convidados líderes das comunidades nas quais os times atuam, a fim de 

compartilharem experiências e casos. Além disso, dinâmicas integraram os times presentes, que 

vieram de diversas partes do Brasil, como Teresina e Belém.  

Doação de Livros 

A Semana de Doação de Livros, 

promovida pelos membros representantes do Time 

FGV Rio Enactus, convidou toda a comunidade 

para doar seus livros e contribuir para a propagação 

da literatura e do conhecimento (Figura 18). Livros 

didáticos, universitários, infantis e de literatura em 

geral foram recebidos para posterior envio para as 

Figura 18 - Propaganda da semana de doação 

de livros 

Fonte:Enactus, 2013. 

http://enactus.org/country/brazil/
http://www.unilever.com.br/
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bibliotecas públicas do Rio de Janeiro. 

O Time FGV Rio Enactus, através dessa iniciativa, conscientiza todas as pessoas sobre a 

importância de doar livros e destiná-los a locais em que serão bem aproveitados. Um exemplo de 

solidariedade praticado. A realização do evento teve o apoio da Escola Brasileira de Economia e 

Finanças, EBAPE, Editora FGV e Sistema de Bibliotecas FGV.  

Curso “Analisando Meu Negócio” 

Foi lançada a segunda edição do curso “Analisando Meu Negócio” (a primeira edição 

foi em agosto/2012). Este curso foi preparado para pequenos empreendedores de comunidades do 

Rio de Janeiro e é ministrado por membros do Time FGV Rio Enactus e estudantes de graduação 

de diferentes cursos da Fundação Getulio Vargas (FGV). 

Primeiramente, o projeto é programado para ser realizado na Escola, que pode 

proporcionar os recursos necessários para sua execução. No entanto, não há problemas quanto a 

levar o projeto a outro lugar, como em uma das comunidades trabalhadas pelo time. O material 

disponível foi elaborado pelos membros do time, baseado em bibliografias adequadas e 

supervisionado por professores da FGV. Ele tem como característica mais notável a praticidade. 

São abordados tópicos como Finanças Pessoais, Contabilidade, Análise Empresarial, Marketing e 

Estratégia e Direito aplicado à Regularização de Empreendimentos (Figura 19). 

O curso consiste em oito aulas e tem uma capacidade máxima de 20 estudantes por classe. 

Com aulas de três horas de duração, os estudantes têm tempo suficiente para adquirir os 

conhecimentos que serão apresentados e adequá-los para seu dia a dia. 

Após a conclusão do curso, serão oferecidos aos estudantes interessados suporte 

personalizado e a possibilidade de legalizar o seu negócio. Esse processo acontecerá em parceria 

com o Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), um órgão da DIREITO RIO/FGV. O time também está 

disposto a seguir os resultados do curso na vida dos seus alunos, bem como convidá-los a 

participar de atividades mesmo após o término das aulas, como palestras, workshops e eventos 
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sobre empreendedorismo. O projeto visa à melhoria das competências de gestão dos participantes 

do curso em relação às suas finanças e estratégias e dá apoio à legalização aos trabalhadores 

informais. A longo prazo, o curso deve ser capaz de permitir um desenvolvimento acelerado dos 

negócios dos participantes. 

Figura 19 - Fluxograma das Atividades do Curso 

 

 

 

 

 

Fonte: Enactus, 2013. 

FGV Jr  

A FGV Jr. é uma associação civil sem 

fins lucrativos, formada e gerida por graduandos 

da Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro de 

modo autônomo e apartidário, com o apoio de 

várias Escolas da FGV (Figura 20). A organização 

atende empresas de diferentes portes e naturezas, 

com especial atenção aos micros, pequenos e médios negócios. Apresenta como atividade central 

a execução de projetos ligados à consultoria gerencial e financeira. A qualidade dos serviços 

prestados decorre diretamente da capacitação técnica de alto nível fornecida pela Escola aos 

estudantes envolvidos. Contribuindo para assegurar o padrão de qualidade, a empresa dispõe do 

auxílio permanente de professores-parceiros vinculados à FGV e conta com o suporte de um 

Conselho Consultivo exclusivamente criado para a função. 

Figura 20 - Logotipo da FGV Jr 

Fonte: FGV Jr, 2013. 
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A FGV Jr. tem à disposição diferentes frentes de atuação que, sob o comando das 

diretorias responsáveis, permitem a elaboração de soluções personalizadas, geridas em torno de 

metodologias estruturadas e criativas. Dentre os mecanismos de geração de valor com os quais os 

clientes podem contar, destacam-se: 

 Análise de Investimento 

 Planejamento Financeiro 

 Estruturação Financeira 

 Análise de Financiamento 

 Análise de Mercado 

 Pesquisa de Satisfação 

 Planejamento Estratégico 

 Plano de Marketing 

 Plano de Negócios 

Banco de Negócios Inclusivos – BNI 

O Banco de Negócios Inclusivos é um programa de micro finanças, constituído a partir 

da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Fundação Getulio Vargas (ITCP-FGV), 

que tem por objetivos o fortalecimento de sistemas produtivos populares e a geração de renda. 

Surgiu pela iniciativa de estudantes da própria Fundação Getulio Vargas, membros da 

Incubadora. Um sistema bancário baseado na participação, responsabilidade, confiança, inovação 

e transformação social, o Banco de Negócios Inclusivos transforma as comunidades de baixa 

renda. 

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

seja inclusivo. Sua gestão ocorre em nuvem, um “cloud banking”.   Desenvolveram-se duas redes 

que se integram: bancos juniores, que operacionalizam o crédito de dentro das universidades, 

trazendo soluções de gestão acadêmicas para uma dimensão prática, prestando assistência 

financeira aos clientes e envolvendo os estudantes; e bancos comunitários, que se inserem no seio 

das comunidades carentes, dando maior capilaridade ao projeto, desenvolvendo as localidades 
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por meio de microcrédito e de moeda social e apoderando a comunidade do crédito. Uma das 

principais características do projeto é focar na autonomia, seja dos envolvidos, seja dos bancos.  

O BNI não possui uma hierarquia interna.  Atuando democraticamente, os loci 

decisórios são as próprias assembleias e reuniões departamentais, que, pelo consenso do coletivo, 

deliberam. O ambiente visa estimular a inovação e a comunicação transparente entre todos os 

envolvidos. Da mesma forma, a estrutura da rede permite que os próprios bancos juniores e 

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

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

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

resultados. 

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

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

novas tecnologias e formas inovadoras de fazer microcrédito produtivo. 

Cursos à 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. 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. 

Para ter acesso aos cursos que o FGV Online oferece, basta verificar o link 

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

Inclusão Digital - Curso Básico de Excel 

Foi promovido pela Escola o curso básico de Excel, totalmente gratuito, fomentando 

desta forma a democratização do acesso às tecnologias da Informação. O objetivo deste curso foi 
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ensinar como trabalhar com as planilhas e células e como estruturar tópicos, proteger dados e 

atingir metas, entre outros. 

Feira da Troca de Livros 

As bibliotecas da FGV Mario Henrique Simonsen (BMHS) e Karl A. Boedecker 

(BKAB) promoveram, em novembro, a Feira da Troca de Livros 2013. O evento foi realizado 

simultaneamente no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

Esta foi a quarta edição da feira, voltada para a comunidade FGV e com o objetivo de 

incentivar o compartilhamento de informações. Para participar, basta levar um livro e trocar por 

outro de seu interesse. O projeto também contou com a Campanha Solidária, que recolhe doações 

de livros infantis para entidades filantrópicas. 

6.3.3 Relações com a Sociedade, Defesa do Meio Ambiente, da Memória Cultural, da 

Produção Artística e do Patrimônio Cultural 

A Extensão vem crescendo e diversificando seus enfoques na Escola. Além da ênfase 

nas ações comunitárias, preocupa-se com a preservação do meio ambiente, com o resgate da 

memória cultural da região, com o fomento ao desenvolvimento econômico e social. Dentre todas 

as atividades desenvolvidas já descritas, serão destacados dois projetos da Escola neste quesito. 

Defesa do Meio Ambiente 

A defesa do Meio Ambiente é uma necessidade e responsabilidade de todos, já que a 

vida é resultante de uma relação intrínseca com a natureza. Portanto, não se trata simplesmente de 

um processo educacional, mas uma construção de valores indispensáveis à manutenção da vida. 

Nessa construção, ocorrendo de fato, não só a educação ambiental terá êxito mas também toda a 

vida humana nos diversos níveis sociais. 

Como pode ser visto, tanto na dimensão 2 e como na dimensão 3, existem várias ações 

nas quais a Escola está comprometida com a defesa do meio ambiente e cooperativismo. 

Entretanto, dentre os vários projetos de extensão, destacamos também: 



 

81 

Coleta seletiva de lixo 

Em um projeto conjunto com a Mantenedora, a Escola desenvolve um programa de coleta 

seletiva de lixo. A organização e separação do lixo de maneira adequada para a coleta seletiva é 

uma importante atitude quando o tema é a responsabilidade socioambiental. Por meio da coleta, 

diminui-se a exploração de recursos naturais, reduz-se o consumo de energia, diminui-se a 

poluição do solo, água e ar, prolonga-se a vida útil dos aterros sanitários, diminuem-se os custos 

de produção pelo reaproveitamento, geram-se emprego e renda, entre outros benefícios.  

Programa de reciclagem de pilhas e baterias 

O Papa-Pilhas é um programa do Banco Santander, apoiado pela Escola, que recolhe e 

recicla pilhas, baterias portáteis, celulares, câmeras digitais e outros aparelhos eletrônicos 

portáteis que caibam em nossos coletores. Os postos de coleta instalados na FGV estão à 

disposição de toda a comunidade. 

Com o programa, queremos conscientizar as pessoas sobre a importância do assunto e 

contribuir com a adequada destinação desses materiais, cujos resíduos tóxicos trazem riscos ao 

meio ambiente e à saúde pública. Quando depositados em lixões e aterros sanitários, esses 

resíduos, que levam séculos para se decompor, podem vazar e contaminar os lençóis freáticos, o 

solo e os rios, causando danos às pessoas e à biodiversidade. 

Desde que foi criado, em 2006, mais de 760 toneladas de materiais foram recolhidas e 

recicladas pelo programa. O Santander é responsável pelo processo de coleta, transporte e 

reciclagem.  

Todo o material coletado é enviado para a cidade de São José dos Campos, em São 

Paulo, onde passa por uma triagem. Nesse processo, as pilhas são separadas por marca e 

encaminhadas para a reciclagem, que é feita pela empresa Suzaquim, na cidade de Suzano. Já os 

aparelhos celulares passam por um processo de descaracterização, pelo qual são destruídos e 

http://www.suzaquim.com.br/
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triturados. Esses resíduos são encaminhados para a reciclagem, que é feita por uma empresa 

especializada, a Umicore, localizada na Bélgica. 

Memória e Patrimônio Cultural  

A Fundação Getulio Vargas realizou, no dia 16 de dezembro, 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 morte. A torre 

abrigará escritórios de grandes empresas e o centro cultural terá uma biblioteca física e virtual, 

área de estudos, auditório e um espaço para exposições de arte. 

São quase 45 mil metros quadrados de área construída, em um terreno de praticamente 9 

mil metros quadrados. A torre, de 19 andares, possui 92,21 metros de altura, e dois subsolos de 

garagem que comportam 500 carros. E oito elevadores inteligentes farão o transporte da 

população fixa prevista para o prédio – de 2,5 mil pessoas por dia. 

O novo conjunto foi modificado para atender aos propósitos da Fundação nos dias de 

hoje e traz benefícios que extrapolam a área de atuação da FGV, permitindo a ampliação de bens 

públicos oferecidos pela instituição e a modernização do bairro de Botafogo. Este conjunto irá 

congregar um número expressivo de atividades não só no campo educacional, mas também nos 

campos cultural e empresarial. 

A sede da FGV também passa pelo processo de retrofit, um pedido de Oscar Niemeyer 

para que o prédio antigo – tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) – ficasse em sintonia com as novas edificações. 

Projeto Coralma 

O Coralma é um coral que está sob a regência do maestro Ruy Wanderley. O coral vem 

se dedicando a um repertório que abrange músicas nacionais e internacionais, erudita, folclórica, 

http://www.umicore.com/en/
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popular e sacra. Funciona na FGV e está aberto à participação dos alunos regulares, egressos e 

demais membros da Escola e amantes da música coral. 

6.3.4 Avaliação da Dimensão 

O Quadro 8 abaixo apresenta um resumo das fragilidades, potencialidades e 

recomendações para a área. 

Quadro 8 - Avaliação da dimensão 3 

Resultados Alcançados  

Recomendações 

Fragilidades Potencialidades 

 Poucas ações voltadas para 

a defesa do meio ambiente, 

da memória cultural, da 

produção artística e do 

patrimônio cultural; 

 O ENACTUS da FGV-Rio 

vem participando de alguns 

projetos sociais  

 Implantação e implementação 

das políticas de inclusão social, 

desenvolvimento econômico e 

social, da defesa do meio 

ambiente, da memória cultural, 

da produção artística e do 

patrimônio cultural;  

 

 Desenvolvimento de programas e 

ações que ampliem a 

transferência de conhecimentos e 

a importância social das ações 

universitárias, com impacto das 

atividades científicas, técnicas e 

culturais para o desenvolvimento 

regional. 

 

 Estabelecimento de mecanismos 

para identificação de indicadores 

de qualidade das atividades 

cultural, artística. 

 Pouca integração entre 

comunidades interna e 

externa; 

 Atendimento especial e 

diferenciado para estudantes 

em situação econômica 

desfavorecida ou com 

necessidades especiais; 

 

 Inserção do componente 

curricular LIBRAS - Língua 

Brasileira de Sinais, na 

matriz curricular do curso, 

como elemento optativo; 

 Potencializar a inserção discente 

em órgãos e empresas que atuem 

na solução de problemas sociais 

relacionados às diferentes áreas 

de formação e atuação dos 

futuros profissionais; 

 

 Ampliar a integração entre 

comunidade interna e externa; 

 

 Desenvolver projetos que 

coloquem o discente em contato 

com a realidade social da região; 
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 Promover seminários e oficinas 

que demonstrem a evolução de 

discentes e docentes na 

compreensão dos problemas 

sociais relativos às diferentes 

áreas de conhecimento, bem 

como elaborar propostas e 

projetos de interferência nessa 

realidade; 

 Acessibilidade para 

deficiente físico 

 A Escola trabalha com a 

Política de Educação 

Inclusiva, seguindo a 

filosofia de inclusão e 

manutenção da igualdade de 

acesso de todos os cidadãos 

brasileiros à educação, 

particularmente àqueles 

portadores de necessidades 

especiais. A Escola 

encontra-se preparada para 

atender a este público 

específico, seja pela criação 

de infraestrutura física e 

mobiliária, seja pela 

disponibilidade de prestação 

de serviços e meios de 

comunicação e informação 

aos alunos. 

 Continua ação no sentido de 

promover uma melhor 

infraestrutura física, mobiliária e 

constante atualização de software 

específico. 

 Incentivar a criação de 

projetos de responsabilidade 

social e inclusão 

 Trabalho do ENACTUS no 

desenvolvimento de projetos 

sociais 

 

 Disciplina de Temas 

Contemporâneos 

 Estudos para ampliação de 

bolsas/estímulos para acesso de 

estudantes carentes; 

 

 Reforçar as ações acadêmicas, 

pedagógicas e organizacionais, 

nas questões de inclusão e 

responsabilidade sociais; 

 

 Ampliar ações de 

responsabilidade social e 

inclusão por meio de parcerias 

com instituições que visam tratar 

do tema, tanto no âmbito 

acadêmico, quanto operacional  

 

 Discutir de forma crítica 

Responsabilidade Social, 

envolvendo Governo e Sociedade 

Civil. 

 

 Desenvolvimento de programas 

de assistência à sociedade e de 
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projetos de extensão a entidades 

filantrópicas, sem fins lucrativos; 

 

 Desenvolvimento de projetos que 

atendem as demandas sociais e 

regionais; 

 Fonte: CPA, 2013.  

6.4 Dimensão 4 – A Comunicação com a Sociedade 

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 Mantenedora. 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; 

 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 
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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 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, como: folhetos, cartazes, faixas, convites, murais (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.  
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6.4.1 Comunicação Interna e Externa 

A Escola vem, ao longo dos últimos anos, modernizando e qualificando seus canais de 

comunicação e sistemas de informação destinados à comunidade universitária e comunidade em 

geral.  

Os sistemas de informação também são importantes fontes de divulgação e de 

comunicação com a comunidade, nos quais a Instituição vem investindo ao longo de vários anos. 

Abaixo descreveremos os vários canais de comunicação da Escola: 

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. 

No segundo semestre de 2013 foi iniciada a restruturação tecnológica do portal da 

Escola, tendo como principais melhorias em relação à versão anterior, interface para 

dispositivos móveis, integração com redes sociais e melhorias na integração com outras fontes 

de dados. O projeto leva em conta questões de usabilidade e segurança, objetivando manter-se 

alinhado com as mais recentes tecnologias disponíveis. 

Portal da Escola - Sste de eventos 

Com o objetivo de recuperar a memória de eventos ocorridos na Escola, em 2013 foram 

cadastradas no Portal e Site de eventos as informações, fotos e vídeos dos eventos ocorridos nos 

últimos três anos. As conferências e eventos especiais receberam destaque neste projeto. As 

informações podem ser diretamente acessadas pela web em http://epge.fgv.br/ e 

http://eventosepge.fgv.br/. 

http://epge.fgv.br/
http://epge.fgv.br/
http://eventosepge.fgv.br/
http://eventosepge.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 

eficaz 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. 

Comunicação e Relações Públicas: 

Um dos principais projetos executados pela área em 2013 foi a ativa participação na 

criação da área “Internacional” na homepage da Escola (http://epge.fgv.br/pt/internacional). O 

escopo do projeto objetivou mostrar, principalmente, a representatividade em âmbito 

internacional da Escola, pelas inúmeras participações de alunos e professores em congressos e 

outros eventos acadêmicos internacionais e a interação com pesquisadores dos mais diversos 

países. 

Prêmios internacionais concedidos à Escola e ao corpo docente também confirmam a 

relevância das contribuições da Escola para as reflexões sobre a Economia em cenário global. 

Outra iniciativa da área de Comunicação, e que será perpetuada em 2014, foi a de 

transmissão ao vivo dos eventos da Escola, cumprindo principalmente o objetivo de possibilitar 

à comunidade acadêmica ou não acadêmica ter acesso remoto aos eventos promovidos pela 

Escola, em tempo real, através do Portal de eventos da FGV. 

Além de tais iniciativas e novos projetos, a área manteve em seu cotidiano as 

atualizações da homepage da Escola, permanentemente alimentada com notícias geradas por 

professores, alunos e funcionários, bem como pelos registros referentes às conquistas e aos 

resultados da Escola. 
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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. Foi remodelada em 2012, apresentando 

novo aspecto visual e disposição das notícias.  Com isso,  está mais ágil, adaptada à velocidade 

determinada pelo novo Portal, e passou a ser veiculada nas redes sociais, multiplicando a 

visibilidade das informações que publica. 

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.  

6.4.2 Outros Canais de Comunicação e Sistemas de Informação  

Ouvidoria 

A missão da Ouvidoria é dar voz a todos os membros das comunidades interna 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;  

http://fgvnoticias.fgv.br/pt-br
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 Exercer suas atividades com independência e autonomia, buscando a 

desburocratização;  

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  

O contato 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, junto aos alunos de 2º e 3º ano do Ensino Médio dos 

principais colégios 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. 
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A abertura é realizada pelo Superintendente de Comunicação e Marketing da FGV, Sr. 

Marcos Henrique Facó, 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. 

Na sequência, professores da Escola apresentam o curso de Graduação em Economia e 

falam sobre as perspectivas de trabalh na área. 

Portal da Biblioteca Digital FGV  

A nova Biblioteca Digital FGV (http://sistema.bibliotecas.fgv.br/o_sbfgv) passou a 

concentrar o acesso a todo o conteúdo digital do Sistema de Bibliotecas FGV (SB-FGV) a partir 

de uma 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 a 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. 

Durante o ano de 2013 a ênfase da Diretoria do SB-FGV foi a modernização de todo o 

Sistema de Bibliotecas FGV, que já pode ser percebida a partir da implantação do novo sistema 

de gestão dos acervos (visualizado quando o usuário acessa o catálogo), da entrada do novo site 

no ar, e da versão mobile do catálogo. Em breve os usuários contarão, ainda, com um grande 

aliado na busca de informações acadêmicas no site do Sistema de bibliotecas FGV: o "Serviço 

Integrado de Descoberta", que se constitui em um discovery service (metabuscador de última 

geração) para tornar a experiência de busca muito mais ágil, integrada, e completa. 
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Repositório Digital de periódicos científicos da FGV 

Através do 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 da 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 

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

que somam suas contribuições à nossa melhor produção. 

http://bdigital.bibliotecas.fgv.br/repositorio-periodicos-fgv
http://bdigital.bibliotecas.fgv.br/repositorio-teses-fgv
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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 o 

catálogo, lançamentos, promoções e eventos.  

6.4.3 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.  Tais 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 Moodle e e-class) 

O aluno da Escola 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 moodle ou e-class 
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(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 moodle 

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. 

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. 

6.4.4 Avaliação da Dimensão 

O Quadro 9 abaixo apresenta um resumo das fragilidades, potencialidades e 

recomendações para a área. 

 

 



 

95 

Quadro 9 - Avaliação da dimensão 4 

Resultados Alcançados  

Recomendações 

Fragilidades Potencialidades 

 Falta de uma política de 

comunicação consolidada; 

 Departamento de 

Comunicação e Marketing 

da Fundação Getúlio 

Vargas-FGV bem 

estabelecido; 

 

 Criação do Setor de 

Comunicação da Própria 

Escola; 

 

 Ótimo conceito junto aos 

meios de comunicação; 

 

 Estrutura organizada para 

oferecer e facilitar 

informações para os 

acadêmicos, de forma on-

line; 

 

 Disponibilização das 

informações institucionais 

no Portal da Escola; 

 

 Utilização de mailing list 

para divulgação de eventos, 

cursos, palestras. 

 Divulgar, através de diferentes 

meios de comunicação, as ações 

e práticas da Escola; 

 

 Promover melhoria na estrutura e 

interatividade do site; 

 

 Implantar um Boletim Notícia 

como meio de comunicação 

oficial da Instituição, 

demonstrando efetivamente as 

ações institucionais; 

 

 Implementar uma política de 

comunicação; 

 

 Melhor divulgação das outras 

atividades/serviços oferecida pela 

IES. 

 Ouvidoria com pouca 

visibilidade. 

 Ouvidoria já implementada.  Criar mecanismos de constante 

divulgação da ouvidoria e 

posteriormente maior visibilidade 

Fonte: CPA, 2013. 

 

6.5 Dimensão 5 – As políticas de Pessoal, de Carreiras do Corpo Docente e Corpo Técnico-

Administrativo, seu Aperfeiçoamento, Desenvolvimento Profissional e suas Condições 

de Trabalho 

A Fundação Getulio Vargas, mantenedora da Escola Brasileira de Economia e Finanças, 

possui um Plano de Cargos e Carreira desde maio de 1992, que contempla tanto a área de 

magistério quanto o seu corpo técnico e administrativo. Tal plano busca promover a excelência 
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do corpo de funcionários a partir da prática de ajustes na remuneração e do patrocínio de 

diferentes instrumentos de capacitação.  

O quadro de funcionários da Escola Brasileira de Economia e Finanças possui tempos 

médios de casa na ordem de 12 anos para os professores e de 6 anos para o pessoal técnico e 

administrativo. Anualmente, nos meses de março e setembro, os funcionários da FGV e da 

Escola são avaliados pelos seus respectivos gestores. Essas avaliações balizam ações visando 

promoções, enquadramentos e reenquadramentos que corrigem possíveis distorções salariais.  

No que se refere ao corpo docente, essa política salarial é complementada por uma 

política de bonificação por publicações científicas. Com relação aos demais funcionários, pratica-

se uma política de bonificação anual por desempenho. Esta política de pessoal é também 

subsidiada por uma forte carteira de benefícios, a saber: 

1. assistência médica; 

2. assistência odontológica; 

3. auxílio creche; 

4. auxílio refeição; 

5. auxílio para filhos com necessidades especiais; 

6. auxílio funeral; 

7. adiantamento para compra de equipamentos de informática; 

8. bolsas de estudos nos cursos de Mestrado, Graduação, MBA, On Line, Curta 

Duração, entre outros; 

9. auxílio cesta básica; 

10. complementação de auxílio doença; 

11. empréstimo para aquisição de material escolar; 

12. empréstimo em consignação; 

13. indenização adicional por tempo de serviço; 

14. seguro de vida; 

15. descontos e facilidades de pagamento nas compras realizadas nas Livrarias da 

FGV; 
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16. licença maternidade de seis meses, mesmo não possuindo o benefício da Lei 

11.770 de 09 de setembro de 2008; 

17. avaliação de desempenho semestral, com premiações de até 100% do salário; 

18. plano de previdência privada, FGV/PREVI; e 

19. licenças com e sem vencimentos para a realização de aperfeiçoamento no País e 

no exterior. 

Além dos benefícios apontados, a FGV incentiva e viabiliza a participação dos 

professores em seminários nacionais e internacionais, conferências, intercâmbios com diversas 

instituições de renome no contexto global, conforme já demostrado na análise da dimensão 2. 

O Plano de Cargos e Carreira da FGV atende aos anseios do corpo de funcionários e de 

sua representação sindical.  

6.5.1 Formação do Corpo docente e Técnico-Administrativo 

A Escola possui um quadro de funcionários altamente qualificado. Seu corpo docente 

apresenta qualificação formal acima do percentual exigido de faculdades. Enquanto é exigido, 

pelo MEC, para Universidades e Centro Universitários, um percentual mínimo (33%) de docentes 

com pós-graduação stricto sensu (conforme o disposto na Lei 9.394/96, art. 52, e nas Resoluções 

nº 1/2010 e nº 3/2010), a Escola, em 2013, possuia 98% do corpo docente, o que corresponde a 

54 docentes, nesse nível de qualificação. Deste quantitativo, 87%, o que equivale a 48 docentes, 

eram doutores, conforme os dados apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3 - Quantitativo do corpo Docente conforme qualificação formal 

 

 

 

 

Titulação Quantidade % 

Graduado 0 0 

Especialização 01 1,8 

Mestrado 06 10,9 

Doutorado 48 87,3 

Total 55 100 

Fonte: Departamento de Recursos, 2013. 
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Conforme demonstrado na Tabela 4, uma grande parte do corpo técnico-administrativo 

demonstra escolaridade no ensino superior. 

Tabela 4 - Quantitativo de Pessoal Técnico-Administrativo conforme qualificação formal 

 

 

 

 

 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos, 2013. 

6.5.2 Políticas de Carreira e Capacitação do Corpo Docente e Técnico-Administrativo 

Os professores e demais funcionários da Escola são contratados pela FGV pelo regime 

preconizado na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), observados os critérios legais 

vigentes. A admissão de Professor do Quadro de Carreira deve ser feita mediante processo 

seletivo específico. O Quadro Docente de Carreira da Escola estrutura-se em três níveis: 

I. Professor Titular; 

II. Professor Associado; e 

III. Professor Assistente. 

Adicionalmente, a Escola poderá contar um Quadro Docente Complementar com as 

seguintes categorias: 

I. Professor Afiliado; e 

II. Professor Visitante. 

Escolaridade do Técnico Administrativo Feminino Masculino Total 

Fundamental Incompleto 1 - 1 

Fundamental Completo - - - 

Ensino Médio - 4 4 

Ensino Superior 6 8 14 

Especialização 9 - 9 

Mestrado 1 - 1 

Doutorado - 1 1 

Total 17 13 30 
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Todos os processos de contratação de docentes levam em consideração os títulos 

acadêmicos, didáticos e profissionais, relacionados aos componentes curriculares a serem 

lecionados. 

A movimentação na carreira docente ocorre por meio de promoção e acesso, a partir de 

análise de mérito acadêmico. Os professores da Escola podem pleitear licença para servirem em 

instituições de relevância nacional e internacional. 

A Escola poderá conceder bolsa de estudo em seus cursos para o corpo técnico-

administrativo, sempre que possível, e por mera liberalidade, sem prejuízo de suas remunerações, 

observada a jornada de trabalho, e desde que autorizada pela Direção da Escola, considerando 

critérios da própria Mantenedora. O cursos são: 

 CADEMP - Concedido para os funcionários e estagiários que possuem no 

mínimo três meses de contrato. 

 Graduação tecnológica e pós-graduação lato sensu - Concedido para os 

funcionários que possuem no mínimo 12 meses de contrato. 

A bolsa de estudo concedida não integra a remuneração dos empregados para qualquer 

fim, e não se constituirá em direito adquirido, em qualquer hipótese. 

No ano de 2013 a Escola apresentou 1 funcionário realizando um curso de pós-

graduação lato senso. 

6.5.4 Condições Institucionais: Programa de Segurança e Saúde Ocupacional 

A Divisão de Recursos Humanos da FGV executa o Programa de Segurança e Saúde 

Ocupacional (PSSO) através do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho (SESMT). O serviço inclui os seguintes profissionais: médico do trabalho, 

enfermeiro do trabalho, e técnico de segurança do trabalho. O SESMT possui as seguintes 

finalidades: 
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 Atuar de forma comprometida, segura e responsável, visando à preservação da 

vida e do meio ambiente. 

 Padronizar e normalizar todas as estratégias, instrumentos administrativos, 

conceitos e procedimentos utilizados pela FGV. 

 Cumprir o determinado pela legislação brasileira na área de segurança, excedendo 

os requisitos mínimos, onde exigido pela natureza do risco ou necessidade do 

negócio. 

 Proporcionar um local de trabalho com controle dos níveis de risco à saúde 

que possam causar ou contribuir para doenças, acidentes ou outros efeitos 

adversos aos seus funcionários e, consequentemente aos prestadores de serviços 

contratados que realizam ou irão realizar trabalhos nas dependências da empresa. 

Este programa visa atender as normas legais vigentes e é apresentado como instrumento 

administrativo de prevenção. Os instrumentos administrativos de Prevenção são os seguintes: 

 Diretrizes Para atendimento a Emergências: Instrumento que estabelece um 

procedimento eficaz para controlar emergências que possam ocorrer dentro das 

instalações da empresa, de forma a evitar ou reduzir ao mínimo o perigo potencial 

de lesões, mortes, danos ao patrimônio, meio ambiente e a toda comunidade. 

 Manual de Segurança no Escritório: Instrumento que visa apresentar, de 

maneira mais concreta, os procedimentos de segurança nos serviços 

administrativos. 

 Manual da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA): Instrumento 

que presta conhecimentos relativos à Segurança e Saúde no Trabalho, aos 

integrantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). 

 Analise Preliminar de Riscos: Instrumento que estabelece as orientações 

para o estudo prematuro, durante a fase de concepção ou desenvolvimento de um 

sistema, serviço ou projeto, a fim de se determinar os riscos que poderão estar 

presentes na fase operacional do mesmo e definir as medidas preventivas de 

controle ou mitigadoras. 
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 Mapeamento de Riscos: Instrumento que estabelece graficamente, através de 

layout (planta de situação), os riscos e fatores de risco a que os funcionários, 

alunos e visitantes estão sujeitos e que são vinculados, direta ou indiretamente, ao 

processo e organização do trabalho e às condições de trabalho daquela área ou 

pavimento. 

 Distribuição de Equipamentos de Proteção Individual: Instrumento que 

estabelece orientações às unidades quanto ao procedimento básico de 

homologação, seleção, distribuição e uso com relação aos Equipamentos de 

Proteção Individual. 

 Procedimento de Investigação e Análise de Acidentes: Instrumento que visa 

aumentar a eficiência da Prevenção de Acidentes do Trabalho e uniformizar 

conceitos na identificação das suas causas, através do registro de consequências. 

 Procedimento de Trabalho em Altura: Instrumento que estabelece 

orientações básicas para que os trabalhos realizados em altura, acima de 2 

metros, sigam as normas de prevenção contra quedas. 

 Procedimento de Etiquetamento: Instrumento que estabelece instruções para 

proteger os funcionários contra riscos de acidentes, em instalações elétricas, 

através da regulamentação do uso de etiquetas de segurança, de modo a 

garantir que todos os envolvidos possuam a informação dos procedimentos a 

serem adotados. 

 Gerenciamento de Resíduos Sólidos: Instrumento que estabelece as diretrizes 

gerais sobre a gestão de resíduos sólidos e, orienta sobre a  maneira adequada e 

segura de gerir estes resíduos desde a sua geração, identificação, segregação, 

coleta, acondicionamento, armazenamento provisório e, transporte até a 

disposição final e tendo como princípio a minimização do impacto no ambiente. 

 Programa de Conservação Auditiva (PCA): Este Instrumento tem por objetivo 

prevenir perda auditiva induzidas pelo ruído, preservar a saúde e a integridade 

física dos trabalhadores bem como atender as exigências legais 

 Prontuário Instalações Elétricas: Instrumento que descreve todo o processo 

de Treinamento na NR-10 e para Habilitação, Qualificação, Capacitação e 
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Autorização dos profissionais que executam serviços em eletricidade na FGV, 

para conformidade com a Norma Regulamentadora vigente. 

6.5.5 Avaliação da Dimensão 

O Quadro 10 abaixo apresenta um resumo das fragilidades, potencialidades e 

recomendações para a área. 

Quadro 10 - Avaliação da dimensão 5 

Resultados Alcançados  

Recomendações 

Fragilidades Potencialidades 

 Ausência de mecanismos 

para conhecimento do grau 

de satisfação dos 

funcionários, que envolvam 

condições de trabalho, 

recursos institucionais, 

fomento e incentivos à 

qualificação e capacitação 

etc. 

 Número de pessoal docente 

e técnico-administrativo 

suficiente para responder 

aos objetivos e funções da 

instituição; 

 

 O plano de carreira para os 

docentes e para os 

funcionários técnico-

administrativos está descrito 

pela mantenedora; 

 

 Corpo docente e técnico 

administrativo com alta 

qualificação; 

 

 Serviço Médico e Serviço 

de Assistência Social, para 

alunos, funcionários e 

professores da instituição; 

 

 A experiência profissional, a 

formação didático-

pedagógica dos docentes e a 

formação e experiência do 

pessoal técnico-

administrativo permitem 

desenvolver com qualidade 

a missão institucional; 

 

 Políticas de assistência e de 

melhoria da qualidade de 

vida do quadro técnico-

administrativo; 

 

 Na autoavaliação da Escola, 

 Criar mecanismos para 

conhecimento do grau de 

satisfação dos funcionários 

(docentes e técnico-

administrativos), fator que 

compromete o desempenho; 

desenvolvimento de trabalhos 

envolvendo psicologia 

institucional visando à melhoria 

das relações interpessoais; 

 

 Melhorar sistemas de avaliação 

de Pessoal;  

 

 Valorização do capital humano; 

 

 Elaboração de sistema de 

avaliação de desempenho 

docente;  

 

 Estudo da viabilidade de 

incentivo aos funcionários com 

desempenho destacado. 

 

 Desenvolver mecanismos de 

acompanhamento e avaliação das 

funções executadas pelos 

técnicos administrativos; 

 

 Elaboração de sistema de 

avaliação de desempenho 

técnico-administrativo 

compatível com as funções; 
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os funcionários demonstram 

comprometimento com a 

organização em quesitos 

como pontualidade, 

assiduidade e motivação 

para o trabalho; 

 

 Existência da Associação de 

Funcionários, com 

programas de integração 

social, cultural e esportiva; 

 

 Existência da FGV-PREVI, 

fundo de pensão fechado de 

caráter voluntário, destinado 

a complementar a 

aposentadoria paga pelo 

INSS. 

 Pouco incentivo à 

capacitação em pós-

graduação lato e stricto 

sensu dos funcionários 

técnico-administrativos; 

 Possibilidade de realização 

de cursos de pós-graduação 

na FGV e dos Cursos do 

CADEMP com bolsa 

integral estimula a 

qualificação e a atualização 

do corpo técnico-

administrativo; 

 

 Ampliar ações para a formação 

continuada de docentes e 

técnicos; 

 

 Incentivo a participação em 

cursos de atualização; 

 

 Implementar política de 

formação e atualização 

pedagógica para a atuação na 

docência; 

 Falta de divulgação das 

Políticas de participação 

discente em eventos. 

 Políticas já implantadas para 

participação docente em 

eventos nacionais e 

internacionais; 

 

 Divulgar para todo o corpo 

discente a Política de 

participação em eventos 

nacionais e internacionais. 

Fonte: CPA, 2013. 

6.6 Dimensão 6 – Organização e Gestão da Instituição, Especialmente o Funcionamento e 

Representatividade dos Colegiados, sua Independência e Autonomia na Relação com a 

Mantenedora, e a Participação dos Segmentos da Comunidade Universitária nos 

Processos Decisórios 

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.  
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A Escola tem sua organização administrativa pautada no respeito à diversidade de seus 

elementos componentes, imperando a observância de constante aprimoramento da excelência 

acadêmica.  

O Regimento da Escola é o grande balizador da estrutura de funcionamento em termos 

de sua organização e gestão. 

Durante este ano, houve grande fortalecimento da área administrativa, sendo essa a 

maior provedora direta de serviços à Escola. A materialização desse fortalecimento tem se dado 

por realização de atividades e projetos, dentre os quais se destacam: 

Controladoria 

A Controladoria Acadêmica e de Regulação foi criada de forma integrada à 

Controladoria Financeira e de Planejamento. Elaborar Relatório Capes foi uma das principais 

atividades realizadas pela Controladoria em 2013, consolidando, desde 2012, ano em que a área 

foi criada, o conjunto de reformas administrativas iniciadas no segundo semestre de 2010. 

A integração proporcionou maior alinhamento organizacional e sintonia na prospecção, 

planejamento e projeção dos indicadores acadêmicos e financeiros.  Dentre as principais 

atividades e ações da área, especialmente no 1º quadrimestre de 2013, é possível destacar: 

 Levantamento dos dados e indicadores acadêmicos do triênio 2010-2012; 

 Elaboração do Relatório Data Capes ano base 2012; 

 Prospecção e projeção dos dados e indicadores acadêmicos para o triênio 2013-

2015. 

Núcleo de Computação 
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Baseado nas necessidades gerenciais da Escola, o Núcleo de Computação iniciou o 

desenvolvimento de quatro novos módulos para o sistema gerador de relatórios NC-Report, a 

saber: 

 O primeiro módulo trata da geração de relatórios que serão utilizados para 

comparação com relatórios de conferência do próprio sistema Coleta Capes. 

Desta forma, as conferências serão realizadas de forma mais rápida e precisa; 

 O segundo módulo trata do simulador de indicadores avaliados pela CAPES, o 

qual tem por objetivo gerar relatórios capazes de demonstrar a situação destes 

indicadores frente ao padrão de excelência necessário para a obtenção da nota 

máxima na avaliação da CAPES; 

 Já o terceiro módulo aperfeiçoa as importações das informações dos Currículos 

da Plataforma Lattes, levando em conta a data da atualização e realizando novos 

cruzamentos; 

 O quarto módulo trata da geração de gráficos a partir de dados estatísticos 

gerados no próprio sistema. Este sistema produz informações relevantes para a 

tomada de decisão nos programas de pós-graduação da Escola. 

Cabe destacar a implantação, iniciada em agosto, da Coordenação de Planejamento 

Educacional, que tem o objetivo de propor e implementar planos estratégicos de ações com base 

em critérios de avaliação estabelecidos pelo MEC e alinhados à identidade e às diretrizes da 

FGV. 

A Superintendência de Graduação, concebida em função de demandas de avaliações do 

MEC e responsável pela gestão regulatória e contato com órgãos reguladores competentes, 

trabalha em conjunto com a Vice-Diretoria de Regulação Institucional e a Vice-Diretoria de 

Ensino e Gestão 

No ano-exercício de 2013, a Superintendência de Graduação e a Vice-Direção de 

Regulação Institucional mantiveram a sua linha de atuação nas atividades da CPA, no que tange 

às atividades de avaliação. 



 

106 

As principais atividades decorridas no campo da avaliação institucional ( regulação), no 

período do ano-exercício de 2013, foram as seguintes: 

 Reunião com os membros que compõem o segmento do corpo docente da CPA 

(Comissão Própria de Avaliação), visando à criação de um novo questionário que 

subsidiará o Relatório Anual de Autoavaliação; 

 Participação na elaboração do relatório da Comissão Própria de Avaliação 

(CPA), com o objetivo de sumarizar as atividades desenvolvidas e apresentar os 

resultados produzidos por meio do processo de autoavaliação institucional.  

Esses resultados são discutidos em outros âmbitos participativos, que envolvem o 

corpo docente, representantes do corpo técnico- administrativo e corpo discente. 

Os documentos de referência e as práticas desenvolvidas pela Escola são 

regularmente cotejados com os resultados da autoavaliação, com o objetivo de 

promover a incorporação gradual de correções e inovações sugeridas nos diversos 

níveis gerenciais administrativos da Escola; 

 Preenchimento do Censo da Educação Superior 2012, cujo objetivo é fornecer ao 

MEC estatísticas educacionais da Escola sobre ingressos, matrículas, concluintes, 

vagas, dados de financiamento estudantil, recursos de tecnologia disponíveis às 

pessoas com deficiência, dentre outros. Como forma de aprimorar a qualidade das 

análises realizadas, o Censo traz as informações de aluno e docente 

individualizadas, permitindo que as políticas do setor e seus participantes sejam 

acompanhados de maneira minuciosa. O Censo também subsidia o planejamento 

e a avaliação de políticas públicas, além de contribuir no cálculo de indicadores 

de qualidade, como o Cálculo Preliminar de Curso (CPC) e o Índice Geral de 

Cursos (IGC); 

 Realização de reuniões com o Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) para 

discutir assuntos como calendário letivo, atividades para o 1º semestre de 2013 e 

avaliação do corpo docente e discente realizada no 2º semestre de 2012; 

 Participação em mais uma edição do questionário Guia do Estudante, da Editora 

Abril.  Por meio deste questionário enviado para as Instituições Ensino Superior, 
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a Editora Abril publica, na edição Guia do Estudante Melhores Universidades, 

os cursos oferecidos por todas as IES do país credenciadas no MEC e uma 

relação de escolas com endereço de todos os campi e informações sobre o 

processo seletivo. Historicamente, a Escola tem recebido a nota máxima no 

Prêmio Melhores Universidades Guia do Estudante; 

 Realização de reunião com representantes de turmas, para tratar de assuntos como 

atividades de extensão, iniciação científica, nova grade, novos projetos, espaço 

físico, etc.; 

 Participação da Escola no evento “Dia FGV”, para apresentar a Graduação em 

Ciências Econômicas aos alunos de ensino médio visitantes das principais escolas 

desse segmento; 

 Monitoramento de informações para o preenchimento do Censo da Educação 

Superior referente a 2013; 

 Reunião com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) da Escola para verificar como 

os alunos estão reagindo às alterações feitas no conteúdo das disciplinas 

‘Fundamentos de Microeconomia I’ e ‘Introdução à Economia’; 

 Revisão dos instrumentos de avaliação do docente pelo discente,  

 Orientação e coordenação do processo de geração da informação (Projeto 

Pedagógico do Curso - PPC, atualização do PDI, matriz curricular, docentes do 

curso, etc.) para a criação dos processos regulatórios de Renovação de 

Reconhecimento do curso de graduação da IES, como atividade precedente à 

avaliação.  Esta atividade conduziu à criação de procedimentos e instrumentos 

que permitiram resgatar e organizar a informação para a inserção da informação 

nos sistemas computacionais do MEC; 

 

Vale salientar, adicionalmente, o papel de alguns órgãos da Escola no ano de 2013: 
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 O Núcleo Docente Estruturante (NDE), instituído no Graduação da Escola, tem caráter 

consultivo, para acompanhamento do curso, visando à contínua promoção de sua 

qualidade. São atribuições do NDE: 

a) Acompanhar o desenvolvimento do Projeto Pedagógico do Curso, tendo em 

vista a preservação de sua atualidade, em face das demandas e possibilidades 

do campo de atuação profissional e da sociedade, em sentido amplo;  

b) Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso, considerando 

as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso, bem como a necessidade de 

promoção do desenvolvimento de competências, visando à adequada 

intervenção social do profissional em seu campo de atuação;  

c) Zelar pela execução do currículo, tendo em vista sua flexibilização, bem como 

as políticas e estratégias necessárias a sua efetivação; e 

d) Indicar formas de articulação entre o ensino de graduação, a extensão, a 

pesquisa e a pós-graduação, considerando as demandas específicas do curso e 

de cada área do conhecimento.  

 A Ouvidoria é um canal de comunicação entre o cidadão e a Instituição. Tem como 

função receber, examinar e encaminhar aos setores competentes todas as sugestões, 

reclamações, denúncias, críticas, elogios, dentre outros, apresentados pela comunidade 

interna (servidores, docentes, estudantes da instituição) e pelas pessoas da comunidade 

externa. É de sua competência acompanhar a tramitação das providências adotadas e 

garantir resposta ágil à manifestação exposta pelo cidadão. O órgão tem como objetivo 

principal auxiliar no aperfeiçoamento e na busca da eficiência e eficácia administrativa da 

Escola. 

 A Secretaria de Registros Acadêmicos é responsável pela execução de todas as medidas 

de natureza acadêmica, administrativa e financeira pertencentes à vida escolar do aluno da 

Graduação, assim como a manutenção dos registros escolares, na forma exigida em lei e 

nas normas em vigor na Escola. 

 O Núcleo de Apoio Pedagógico ao Ensino de Graduação (NAP) é o órgão de apoio ao 

Coordenador do curso de Graduação, e que tem por competências acompanhar e 
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supervisionar a execução do Projeto Pedagógico do Curso e atuar junto aos discentes e 

docentes com vistas ao aprimoramento da proposta pedagógica do curso.  

6.6.1 Políticas de Gestão e Autonomia Acadêmica em Relação à Mantenedora 

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.  

6.6.2 Avaliação da Dimensão 

O Quadro 11 abaixo apresenta um resumo das fragilidades, potencialidades e 

recomendações para a área. 

Quadro 11 - Avaliação da dimensão 6 

Resultados Alcançados  

Recomendações 

Fragilidades Potencialidades 

 Desconhecimento, por parte 

da comunidade 

universitária, do Regimento 

Geral, e dos diversos 

documentos institucionais 

(resoluções, portarias, entre 

outros), dificultando 

andamento dos processos. 

 

 Órgãos colegiados dos 

cursos funcionam com 

autonomia, com 

participação de todos os 

segmentos e com direito a 

posicionamentos; 

 

 Critérios claros de 

composição dos órgãos 

colegiados superiores; 

 

 Órgãos colegiados com a 

participação de todos os 

segmentos da comunidade 

universitária; 

 

 Administração participativa 

e por colegiados; 

 

 Interesse da Instituição que 

o caráter democrático 

prevaleça em todas as 

instâncias; 

 Maior integração entre os 

gestores acadêmicos e gestores 

administrativos; 

 

 Regimento Geral sendo 

reestruturado, com modificações 

que visam atender a demanda da 

instituição para os próximos 

anos; 

 

 Desenvolver rotinas sistemáticas 

de informações, para facilitar 

gestão acadêmica e 

administrativa; 

 

 Divulgação dos documentos e 

normas; 

 

 Política de comunicação clara em 

todos os setores da Instituição, 

principalmente para quem 

desenvolve a ação; 
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  A Escola possuiu sua 

independência acadêmica 

com relação à mantenedora; 

 

 Após a aprovação do 

orçamento da IES, toda a 

execução é realizada de 

forma autônoma pela 

Mantida; 

 

Fonte: CPA, 2013. 

6.7 Dimensão 7 - Infraestrutura Física, Especialmente a de Ensino e de Pesquisa, Biblioteca, 

Recursos de Informação e Comunicação 

A Escola Brasileira de Economia e Finanças está situada na Praia de Botafogo no Rio de 

Janeiro. O edifício sede da Escola foi inaugurado em 1968 e desde então tem passado por 

reformas, melhorias e incorporações na sua área física. 

A Mantenedora (FGV) iniciou, 

em setembro de 2010, a expansão de seu 

conjunto arquitetônico localizado na 

Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro. A 

FGV, por ocasião do lançamento oficial 

da pedra fundamental das novas 

edificações (Figura 21), em homenagem 

ao arquiteto Oscar Niemeyer, batizou o 

futuro prédio com o seu nome. Em 16 de 

dezembro de 2013 foi inaugurado o novo 

prédio e um centro cultural, que integrará 

as duas esplanadas. 

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 completo tem um novo prédio 

com 19 andares e dois subsolos - Torre Oscar Niemeyer, e um centro cultural, com três 

Fonte: Dicom, 2010. 

Figura 21 - Pedra fundamental do novo edifício 
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pavimentos, que abrigará salas de 

estudo, auditórios e espaço para 

exposições. As edificações, que 

simbolizam um presente da arte de 

Niemeyer à cidade do Rio, mantém 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. 

A Torre Oscar Niemeyer 

possui o Selo Verde - certificado LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, 

critério voluntário, baseado em consenso, criado pelo United States Green Building Council 

(USGBC) para o desenvolvimento de edifícios de alto desempenho e ambientalmente 

sustentáveis. A certificação é desenvolvida e concedida aos edifícios que atendem desde o início 

da sua construção a alguns critérios, como otimização energética, uso de energia renovável, 

cobertura predial e revestimento externo, gerenciamento do lixo, reciclagem, preservação e 

restauração da biodiversidade, redução da poluição luminosa, entre outros.  

6.7.1 Instalações da Escola - Ensino e Pesquisa 

As instalações da Escola são plenamente adequadas, incluino salas de aulas e auditórios, 

instalações administrativas, instalações para docentes, laboratórios de informática, infraestrutura 

de segurança, serviço médico, serviço de assistência social, área de convivência e infraestrutura 

para o desenvolvimento de atividades de recreação e culturais, para alimentação e serviços. 

Cabe ressaltar que as salas de aula, auditórios, banheiros e biblioteca possuem 

adequações da infraestrutura para o atendimento aos portadores de necessidades especiais, 

descritas na análise da dimensão 3  

Fonte: Dicom, 2011 

Figura 22 - Visão da torre Oscar Niemeyer 
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Na área de informática, destaca-se que no primeiro semestre 2013 foi concluído o 

projeto de aquisição de mais um servidor para processamento em batch para o Núcleo de 

Computação da Escola. O equipamento possui processadores Eight Core totalizando 32 

núcleos, 128 GB de memória RAM e 4 TB de armazenamento. Após a fase de instalação e 

testes, ficou disponível para docentes e alunos ainda no segundo semestre de 2013. Ainda no 

segundo semestre, foi realizado o processo de compra de mais um servidor de capacidade 

semelhante. Este servidor foi entregue em dezembro e deverá entrar em operação no primeiro 

semestre de 2014. Quando estiver em operação, estes servidores multiplicarão a capacidade de 

processamento de modelos matemáticos em projetos de pesquisa da Escola, além de permitir 

análise de volumes de dados maiores, acelerando as pesquisas e propiciando aos pesquisadores 

trabalhar com problemas de complexidade mais elevada. 

Em fase de conclusão, o projeto de atualização tecnológica do parque de 

computação da Escola resulta de um esforço de modernização de software e hardware. Foram 

disponibilizados para seus colaboradores, docentes e alunos 90 estações de trabalho com 

desktops com no mínimo 4 GB de RAM e processadores Core I5 e Core I7 rodando Windows 7 

64bits com acesso à internet e diversos softwares científicos, entre os quais: Mathematica, 

Mathlab, Stata, Gauss, Eviews, Scientific Word, Ox. Foi igualmente disponibilizado acesso 

direto a periódicos científicos (Periódicos CAPES, JSTOR, ScienceDirect, entre outros) e bases 

de dados diversas (Microdados das pesquisas PNAD, Censos, PME do IBGE; dados do SUS; 

DRI Basic Economics da Global Insight, Economática, Bloomberg, FGV Dados etc), como será 

descrito na próxima seção. 

6.7.2 Biblioteca 

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. Possui importante e tradicional acervo nas áreas de Administração, Ciência Política, 

Direito, Economia, Finanças, História do Brasil e Sociologia. Utiliza o sistema informatizado de 

gerenciamento de Bibliotecas SOPHIA, que contempla as principais funções de uma biblioteca, 
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possibilitando consulta, empréstimo e reservas via Web. Participa das redes de trabalho 

cooperativo Bibiliodata, CCN, COMUT e do grupo de Compartilhamento de Bibliotecas de 

Instituições de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro - CBIES-RJ. É filiada ao Conselho 

Regional de Biblioteconomia – 7ª Região - CRB-7 e a Comissão Brasileira de Bibliotecas 

Universitárias - CBBU. 

A Biblioteca possui home page com o endereço (www.fgv.br/bibliotecas/rj), na qual 

disponibiliza o catálogo online, acesso às bases de dados assinadas pela FGV e informações 

sobre todos os serviços oferecidos. 

A BMHS tem por missão “Gerenciar a informação e o conhecimento, para dar suporte aos 

trabalhos desenvolvidos pela Fundação Getulio Vargas, nas áreas de ensino e pesquisa, 

estendendo sua atuação à comunidade acadêmica em geral”.  

Objetiva, assim, adquirir, processar, conservar e disseminar o acervo bibliográfico; prover 

suporte às pesquisas desenvolvidas pelo corpo docente e discente; preservar a produção editorial 

da Fundação Getúlio Vargas e oferecer serviços de qualidade, através de coleta, tratamento, 

recuperação e disseminação da informação, visando ao atendimento do corpo docente e discente, 

como também pesquisadores e funcionários da Instituição, bem como à comunidade acadêmica 

em geral. 

O acervo encontra-se organizado em estantes próprias, com livre acesso. Está instalado 

em local com iluminação natural e artificial adequada e as condições para armazenagem, 

preservação e disponibilização atendem aos padrões exigidos. Há extintor de incêndio, 

sinalização bem distribuída e ambiente condicionado.  

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 

catalográfica; orientação quanto à normalização bibliográfica (normas Associação Brasileira de 

http://www.ibict.br/secao.php?cat=ccn
http://www.ibict.br/secao.php?cat=COMUT
http://www.cbiesrj.com.br/
http://www.crb7.org.br/
http://www.cbbu.org/
http://www.fgv.br/bibliotecas/rj
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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.  

A Biblioteca Mario Henrique Simonsen está sob a responsabilidade gerencial de um 

bibliotecário e conta com uma estrutura organizacional composta pelo Setor de Processamento 

Técnico, Setor de Referência e Circulação, Setor de Desenvolvimento de Coleções e pelo Setor 

de Apoio Administrativo. 

A Biblioteca possui regulamento e regimento próprios, bem como normas para utilização 

de seu espaço e serviços, tudo disponível em seu site: 

http://Bibliotecadigital.fgv.br/site/bmhs/normas. 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. 

A BMHS funciona de segunda a sexta-feira, no horário das 08h15 às 20h30 e no sábado, 

somente para usuários internos, no horário das 08h30 às 12h30. 

A consulta ao acervo é de livre acesso aos usuários internos: corpo discente, docente, 

funcionários e ex-alunos e aos externos: docentes, pesquisadores, alunos de graduação, pós-

graduação, mestrado e doutorado de outras instituições. Os usuários externos só podem ter acesso 

à Biblioteca mediante apresentação de documento da Instituição a que estão vinculados.  

O acesso às coleções especiais (acervo bibliográfico da FGV e obras raras) é limitado aos 

usuários internos. Para a consulta, é necessária a solicitação no Balcão de Empréstimo. As obras 

de referência e coleções especiais estão disponíveis apenas para consulta na própria Biblioteca.  

A Biblioteca oferece um Ambiente de Acessibilidade e Tecnologia Assistiva – uma 

iniciativa de compromisso social , solidariedade e especialmente de cidadania, atendendo não 

somente à Comunidade FGV, mas beneficiando os demais segmentos da sociedade , em ambiente 

http://bibliotecadigital.fgv.br/site/bmhs/normas
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de trabalho inclusivo. Desta forma, disponibiliza sanitário preparado para receber Portadores de 

Necessidades Especiais, duas mesas ergonômicas especiais para cadeirantes, equipadas com 

suporte para monitor multidirecional e suporte para livros multidirecional, computadores 

equipados com monitores de 23 polegadas, teclado ampliado e com softwares leitores de tela: 

DosVox, NVDA e JAWS que se destinam a facilitar o acesso de deficientes visuais aos 

computadores. O espaço conta também com um Ampliador de Caracteres Automático – 

myReader 2 - que amplia as letras, projeta e dá acessibilidade para quem tem baixa visão e um  

Digitalizador e Leitor Autônomo – POET COMPACT2+ - que transforma o texto impresso em 

voz, sem uso do computador.  

A BMHS, em parceria com os Diretórios Acadêmicos e Empresa Jr, promovem 

sistematicamente campanhas de preservação do acervo, com exposição dos livros danificados; 

Trote Solidário, onde os calouros apagam os livros rabiscados da Biblioteca, objetivando assim, 

conscientizar os alunos sobre a preservação do acervo e criar uma maior integração entre os 

alunos dos cursos de Economia, Matemática, Administração, História, Ciências Sociais e a 

Biblioteca; Feira da Troca de Livros, uma iniciativa de incentivo à leitura, onde se leva um livro 

que não utiliza mais e troca por outro de seu interesse; Campanhas de Natal, onde o aluno doa 

livros infantis e tem a multa da Biblioteca abonada. Os livros são doados a instituições carentes 

da comunidade.  

A Biblioteca Mario Henrique Simonsen – BMHS ocupa uma área total de 1.350,64 m2, 

assim distribuída, conforme a Tabela 5. 

Tabela 5 - Espaço físico da Biblioteca Mario Henrique Simonsen (m²) 

Local Acervo Área p/ usuário Administração Circulação Hall Sanitários Total 

7⁰. Andar 683,66 138,67 235,35 146,25 105,03 41,68 1.350,64 

 

Na Tabela 6 abaixo apresentamos o acervo total da Biblioteca em a variação final no ano 

de 2013. 

Fonte: BMHS, 2014. 
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Tabela 6 - Acervo da Biblioteca Mario Henrique Simonsen 

  ANO / 2013 

  Totais Variação 

  Tít. Ex. Tít. Ex. 

          

    
 

    

Livro (impresso em papel) 77.983 108.213 1.613 3.614 

DVD/Vídeo 1.097 1.566 114 120 

Fotografia 0 0 0 0 

Publicação eletrônica 838 1.146 196 236 

Tese/Dissertação 6.614 6.971 256 259 

Música (impressa) 1 4 -4 -1 

Gravação Sonora (não musical) 1 2 0 1 

Gravação Sonora (musical) 1 2 -16 -26 

Material misto 3 15 0 12 

Artefatos Tridimensionais e objetos  0 0 0 0 

Total - Obras em geral 86.538 117.919 2.159 4.215 

    
 

    

Publicações periódicas         

Em papel 1.262 66.709 3 1.531 

Eletrônicos 76 566 -31 -29 

Total 1.338 67.275 -28 1.502 

          

Analíticas de periódicos         

Em papel 8.198  - 72  - 

Eletrônicos 1  - 1  - 

Total 8.199  - 73  - 

          

Analíticas de monografias         

Em papel 79  - 11  - 

Eletrônicos 0  - 0  - 

Total 79  - 11  - 

          

Bases de dados         

Em papel 3  - -1  - 

Eletrônicos 0  - 0  - 

Total 3  - -1  - 

Total de títulos e exemplares 87.876 185.194 2.131 5.717 

 

A seguir, na Tabela 7, são apresentadas as informações a respeito da formação do pessoal 

técnico-administrativo da BMHS. 

Fonte: BMHS, 2014. 
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Tabela 7 - Formação do pessoal técnico-administrativo da BMHS 

CARGO 

A
D

M
IN

IS
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Ç
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E

N
T
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T
É

C
N

IC
O

 

R
E

F
E

R
Ê

N
C

IA
 

T
O

T
A

L
 

Bibliotecários 2 1 4 3 10 

Administrativos - 1 - 4 5 

Estagiários - 2 - 3 5 

Total 2 4 4 10 20 

 

Os recursos tecnológicos da Biblioteca Mário Henrique Simonsen são apresentados na 

Tabela 8 abaixo. 

Tabela 8 - Recursos tecnológicos da Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setor Impressoras Scanner Torres 

(7CDs) 

Estações de 

trabalho 

 Térmica Multifuncional Colorida Total    

Chefia - - - - - 1 1 

Secretaria - 1 1 2 - 2 2 

Aquisição - - - - - 1 1 

Proc. Técnicos - - - - - 7 7 

Referência 5 - - 5 1 7 7 

Sala Multimídia - - - - - 1 1 

Usuários - - - - - 14 14 

Totais 5 1 1 7 1 33 33 

Fonte: BMHS, 2014. 

Fonte: BMHS, 2014. 
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Na Tabela 9 são apresentados os recursos de informática presentes no laboratório de 

informática da Biblioteca. 

Tabela 9 - Recursos de informática do laboratório da Biblioteca 

 

 

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 são: PORTAL 

DE PERIÓDICOS CAPES, JSTOR, EBSCO, WEST LAW, HEINONLINE, VLEX, LEXIS 

NEXIS, INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF THE SOCIAL & BEHAVIORAL 

SCIENCE (SCIENCE DIRECT), PROQUEST DISSERTATIONS & THESES, THOMSON 

REUTERS, BLOOMBERG, ECONOMÁTICA, COMPUSTAT GLOBAL, COMPUSTAT 

NORTH AMERICA.  A Biblioteca oferece, também, o Dicionário Houaiss e o CAPES WEB TV, 

um canal um canal que veicula conteúdo noticioso dentro dos campi universitários e promove 

treinamento de usuários do Portal Periódicos Capes.  

Por fim, a Fundação Getulio Vargas implantou a sua BIBLIOTECA DIGITAL FGV 

(BD), com o objetivo de preservar e promover a visibilidade nacional e internacional de sua 

produção científica, assim como atender a recomendação MEC/CAPES de integrar os sistemas de 

informação de teses e dissertações em meio eletrônico de acesso aberto (descrito na dimensão 4).  

A BD é composta pelo Repositório Digital (DSPACE) e pelo Portal de Periódicos 

Científicos (OJS). No DSPACE estão textos, imagens, arquivos de áudio ou vídeo ou qualquer 

outro conteúdo digital, organizado em “comunidades” que se dividem em sub-comunidades e 

podem conter diversas coleções de documentos. No OJS estão os periódicos científicos da FGV 

que são disponibilizados online com acesso aos textos completos dos artigos. 

Laboratório Quantidade de computadores Especificação 

Laboratório 7º andar 
34 

LENOVO 7303 / DUAL-CORE 2.6 / 2G / 

320G HD 

Fonte: Núcleo de Gestão de Salas de Aula, 2014. 



 

119 

6.7.3 Avaliação da Dimensão 

O Quadro 12 abaixo apresenta um resumo das fragilidades, potencialidades e 

recomendações para a área. 

Quadro 12- Avaliação da dimensão 7 

Resultados Alcançados  

Recomendações 

Fragilidades Potencialidades 

 Atualização da 

infraestrutura de internet; 

 O núcleo de computação da 

Escola com alta qualidade 

profissional e competência 

fornece suporte as demandas 

em tecnologia. 

 Estabelecimento de política de 

melhoria dos serviços de Internet 

da Escola 

 Manter constantes ações de 

melhorias nas instalações 

físicas e administrativas na 

instituição 

 Construção de novos 

espaços físicos para atender 

as demandas; 

 

 Melhorias constantes nas 

condições de infraestrutura, 

instalações; 

 

 Boas condições de 

instalações físicas 

administrativas; 

 

 Boas condições físicas do 

local destinado à realização 

das atividades docentes 

(estudo, atendimento ao 

aluno, orientação); 

 Avaliações sistemáticas do 

Planejamento Institucional 

quanto ao atendimento das 

necessidades de ampliação física 

para melhoria na infraestrutura 

física; 

 

 Ampliação da infraestrutura para 

docentes e alunos de graduação e 

pós- graduação; 

 

 Otimização dos espaços 

acadêmicos e administrativos; 

 

 Ampliar ações de melhorias 

na infraestrutura e no site da 

Biblioteca 

 Biblioteca com horário e 

funcionamento compatíveis 

com os horários e turnos dos 

cursos oferecidos; 

 

 Espaço físico e instalações 

adequadas às demandas e ao 

acervo da biblioteca; 

 

 Portal Capes de periódicos 

disponível a todo o corpo 

docente e discente; 

 

 Adequação da infraestrutura 

para portadores de 

necessidades especiais; 

 

 Política clara e definida 

 Continuação do planejamento da 

biblioteca para o novo prédio e 

nova infraestrutura 
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acerca da aquisição de livros 

e periódicos para o 

funcionamento da 

Biblioteca; 

 Ampliar o número de salas 

para professores 

 Escola tem sido orientada a 

adotar medidas paliativas 

como a divisão de salas. 

 Realização de planos de trabalho 

junto a Diretoria de Operações e 

Mantenedora por novos espaços 

Fonte: CPA, 2013. 

 

6.8 Dimensão 8 - Planejamento e Avaliação, Especialmente em Relação aos Processos, 

Resultados e Eficácia da Autoavaliação Institucional 

A autoavaliação permite um conhecimento mais aprofundado da realidade da Escola e 

das suas práticas. Para a Escola, a avaliação é uma construção coletiva dos sujeitos que a 

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

institucionais, conscientes de seus papéis e responsabilidades junto à comunidade acadêmica e 

institucional, de forma clara e progressiva. Os resultados são socializados de forma transparente, 

a fim de dar credibilidade ao processo. Tudo isso para atingir padrões de desempenho e 

qualidade, considerados necessários para uma educação democrática, construtiva e 

emancipadora. A instituição compreende o processo avaliativo como uma oportunidade de 

diagnosticar e definir prioridades, identificando os desafios educacionais e institucionais que 

demandam maior dedicação.  

6.8.1 A Organização das Atividades de Avaliação na Instituição 

O processo de autoavaliação realiza-se de várias formas, incluindo discussões, aplicação 

a alunos, professores e funcionários de questionários de avaliação, levantamento e tratamento dos 

dados, análise de relatórios e documentos da Escola e divulgação dos resultados. 

6.8.2 A avaliação Externa Institucional 

O ano de 2012 é caracterizado como período de fechamento de ciclo avaliativo do 

SINAES 2010-2012, ao abrigo da Lei Federal n° 10.861/2004 e do Decreto Presidencial n° 

5.773/2006. Desta forma, os resultados do ciclo avaliativo foram apresentados no ano de 2013. 
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Ao longo do ano de 2013, não ocorreu qualquer forma de avaliação institucional por 

visita de comissão de avaliação na Escola, de modo que a avaliação institucional externa ficou 

vinculada, neste período, aos índices oficiais obtidos a partir das avaliações de cursos de 

Graduação pelo Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), efetuado pelo 

MEC/INEP, e das avaliações de programas de Pós-graduação efetuadas pela MEC/CAPES. 

Os resultados da Escola quanto ao Índice geral de cursos (IGC) de 2012 (Quadro 13) e 

seus subíndices componentes (Quadro 14), disponibilizados pelo Inep no ano de 2013, são 

sintetizados pelos Quadros a seguir. 

Quadro 13 - Índice Geral de Cursos 

Fonte: MEC/INEP, Secretaria de avaliação Institucional, 2013. 

Uma informação importante é que em 2011 o INEP passou a adotar a nota do ENEM 

(Exame Nacional do Ensino Médio) para avaliar os ingressantes nos cursos avaliados pelo 

ENADE e essa mudança influenciou os conceitos CPC, IDD e IGC. 

Quadro 14 - IGC da Escola Brasileira de Economia e Finanças e seus subíndices nos últimos 4 anos 

Fonte: MEC/INEP, Secretaria de avaliação Institucional, 2013. 
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No cômputo geral de graduação e pós-graduação, a Escola repetiu a nota máxima 5 no 

Índice Geral de Cursos (IGC). De acordo com o Ministério da Educação, 2.008 instituições 

brasileiras foram avaliadas no ano passado, e a Escola Brasileira de Economia e Finanças ficou 

em 2° lugar nacional no IGC, com o IGC contínuo de 4,84. 

A avaliação externa do ensino de graduação 

Em 2013, a avaliação externa do curso de Graduação da Escola restringiu-se à aplicação 

do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) no ano de 2012. 

O Quadro 15 apresentado a seguir resume o resultado do curso de Graduação da Escola 

desde o ano de 2009, na avaliação efetuada pelo MEC/INEP, extraída a partir dos dados 

fornecidos pela Escola através do Censo da Educação Superior e dos dados componentes do 

ENADE - incluindo os resultados da aplicação do exame em si e os dados constantes da 

avaliação que os discentes fazem dos seus cursos e da Instituição, através da aplicação de 

questionário próprio aos estudantes. 

Quadro 15 - Conceito do curso de Graduação 

Ano Conceito Enade CPC 

2006 5 5 

2009 5 5 

2012 5 5 

 

Como pode ser visto, a Escola alcançou as notas máximas em todas as avaliações. O 

curso de Graduação obteve também a nota 5 no ENADE e 5 no Conceito Preliminar de Curso no 

ano de 2012. 

A avaliação externa do ensino da pós-graduação 

A Escola repetiu, como no último triênio, notas máximas em todas as avaliações 

realizadas pela CAPES. No Mestrado Profissional, obteve a nota 5 e no Mestrado e Doutorado 

Acadêmicos obteve a nota máxima 7. Com estes resultados, a Escola passa a ser o único 

Fonte: Mec/INEP, Secretaria de Avaliação Institucional, 2013. 
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programa de pós-graduação em Economia do Brasil com três notas máximas 7 acumuladas nas 

quatro últimas avaliações trienais da Capes (7 em 2001-2003, 6 em 2004-2006, 7 em 2007-2009 

e 7 em 2010-2012). 

6.8.3 A avaliação Interna 

A avaliação interna na Escola, para além da realização deste relatório de autoavaliação, 

processa-se em vários níveis. Neste relatório, serão destacados dois deles, a saber: o sistema de 

consulta ao corpo discente dos cursos da Escola (Graduação, Mestrado/Doutorado e Mestrado 

Profissional) e a pesquisa de satisfação dos usuários da biblioteca. 

A Avaliação de Docentes e das Disciplinas 

Visando a contribuir com a avaliação da qualidade dos cursos da Escola, o Núcleo de 

Computação desenvolveu um novo sistema de questionários, adaptado às novas necessidades 

da Escola, onde são coletadas as impressões dos alunos sobre as disciplinas. Após entrar em 

operação ainda no primeiro semestre de 2013, o sistema de questionários online trouxe 

melhorias no preenchimento dos formulários, que agora podem ser preenchidos em 

dispositivos móveis, além de uma melhor integração com o sistema acadêmico Lyceum. O 

sistema confere também mais atratividade para os alunos responderem aos questionários por 

meio de uma interface melhorada e móvel e trazendo, ainda, grandes melhorias na geração de 

relatórios mais completos.  

Os Quadros abaixo resumem os resultados da avaliação geral efetuada nos dois 

semestres letivos do ano de 2013 para o cursos da Escola. A avaliação consiste em oito perguntas 

relativas aos aspectos pedagógicos de cada disciplina e 10 perguntas relativas ao professor. Cabe 

salientar que o sistema, a partir do final de 2013, passou a disponibilizar os relatórios de 

resultados de forma aperfeiçoada, possibilitando uma análise gerencial dos dados. 

A escala de valores apresentada aos estudantes é progressiva, variando de 1 a 5, aos 

moldes da valoração outrora adota pelos instrumentos de avaliação de cursos aprovados pela 

CONAES. 
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Avaliação da Graduação 

 

Quadro 16 - Avaliação geral das disciplinas do curso de Graduação 

 

 

 

 

 

Fonte: Núcleo de Computação, 2013. 

 

Quadro 17 - Avaliação geral dos professores do curso de Graduação 

Fonte: Núcleo de Computação, 2013. 
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Avaliação do Mestrado e Doutorado 

 

Quadro 18 - Avaliação geral das disciplinas do curso de Mestrado e Doutorado 

Fonte: Núcleo de Computação, 2013. 

 

Quadro 19 - Avaliação geral dos professores do curso de Mestrado e Doutorado 

Fonte: Núcleo de Computação, 2013. 
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Avaliação do Mestrado Profissional  

 

Quadro 20 - Avaliação geral das disciplinas do curso de Mestrado Profissional 

Fonte: Núcleo de Computação, 2013. 

 

 

Quadro 21 - Avaliação geral dos professores do curso de Mestrado Profissional 

Fonte: Núcleo de Computação, 2013. 
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Se usarmos os dados dos quadros acima para a elaboração de uma média geral para 

professor e disciplina em cada curso da Escola, observamos que as médias são muito próximas 

entre os cursos, conforme demostrado no Quadro 22. 

Quadro 22 - Média geral da avaliação dos cursos da Escola 

 

 

 

Fonte: Núcleo de Computação, 2013. 

A análise dos dados referentes à avaliação interna pelo discente revela que, de um modo 

geral (MG, média geral e MD, mediana), os estudantes aparentam estar satisfeitos com relação à 

qualidade das atividades curriculares dos cursos da Instituição, e, em geral, essa satisfação é 

maior com relação ao desempenho dos docentes. Somente no quesito “Didática”, o valor da 

avaliação dos professores da Escola se encontra um pouco abaixo da média. 

Ainda, o nível de participação é compatível com o esperado, por se tratar de participação 

espontânea, considerando-se situações análogas ou similares no âmbito das avaliações.  

Além disso, cada professor possui acesso à sua própria avaliação, bem como as chefias 

diretas e superiores têm acesso aos dados das avaliações dos docentes. Os estudantes podem, 

também, inserir comentários textuais em sua avaliação, que servem de informação importante 

para a Coordenação da Escola. 

Avaliação Biblioteca 

Foi executada, em 2013, uma pesquisa de satisfação dos serviços prestados pela 

biblioteca. A pesquisa procura avaliar o grau de satisfação dos usuários através do uso dos 

ambientes, produtos e serviços à disposição na biblioteca, visando à otimização e melhoria 

contínua da qualidade, focada às necessidades de seus usuários. O Quadro 23 apresenta a 

Curso Disciplina Professor 

Graduação 4,07 4,25 

Mestrado/doutorado 4,04 4,21 

Mestrado profissional 3,97 4,23 
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composição da amostra dos usuários participantes da pesquisa realizada entre os dias 17/12/13 e 

31/12/2013. 

Quadro 23 - Composição da amostra na pesquisa de satisfação dos serviços prestados pela biblioteca 

Período da consulta: 17/12/13 até 31/12/2013 

Composição da amostra trabalhada 

Professor 16 12,21% 

Pesquisador 6 4,58% 

Consultor 0 0,00% 

Aluno 76 58,02% 

Funcionário 20 15,27% 

Estagiário 3 2,29% 

Usuário Externo 6 4,58% 

Outros 4 3,05% 

Total 131 100% 

Fonte: BMHS, 2013. 

A Figura 23 apresenta os resultados de satisfação com relação os serviços prestados na 

Biblioteca. 

Figura 23 - Índice de satisfação dos usuários com os serviços prestados na Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BMHS, 2013. 
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Durante este mesmo período de avaliação, foi perguntado aos entrevistados o grau de 

conhecimento dos vários serviços prestados pela Biblioteca (Figura 24). 

 

Figura 24 - Conhecimento dos serviços prestados pela Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BMHS, 2013. 

Como resultado final, a Biblioteca apresenta um índice global médio de satisfação de 

79% e um índice de conhecimento dos serviços de 52,29%.  

6.8.4 Avaliação Internacional 

Conforme já descrito anteriormente, a Escola situou-se na primeira posição na América 

Latina de acordo com o ranking da Universidade de Tilburg 

(https://econtop.uvt.nl/rankingsandbox.php). 
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6.8.5 Avaliação da Dimensão 

O Quadro 24 abaixo apresenta um resumo das fragilidades, potencialidades e 

recomendações para a área. 

Quadro 24 - Avaliação da dimensão 8 

Resultados Alcançados  

Recomendações 

Fragilidades Potencialidades 

 Implementação de sistema 

de planejamento 

institucional em diversos 

níveis 

 Todas os cursos da Escola 

são avaliados 

 Elaboração e aprovação do novo 

PDI como documento de gestão e 

planejamento institucional; 

 

 Incremento do debate 

institucional das análises 

feitas pela CPA; 

 Trabalho sério e 

colaborativo dos membros 

da CPA; 

 Organização de um seminário 

sobre avaliação 

 Uma maior visibilidade da 

Avaliação Institucional 

 Ações de avaliação 

institucional existentes na 

Instituição há muitos anos; 

 

 Apoio logístico e financeiro 

da IES para a realização de 

mais um processo de 

avaliação institucional; 

 

 A sistemática de ações de 

sensibilização alcançou um 

número bastante satisfatório 

de respondentes (comparado 

aos anos anteriores); 

 Sensibilização sistemática dos 

agentes envolvidos no processo 

de avaliação da Escola; 

 Revisão constante do PDI 

no que diz respeito as 

melhorias do processo de 

avaliação 

 Procedimentos de 

autoavaliação contemplados 

no PDI e nos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos 

(PPCs);  

 Integração dos resultados de 

autoavaliação das diversas 

atividades da Instituição ao Plano 

de Desenvolvimento Institucional 

(PDI); 

 

Fonte: CPA, 2013. 
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6.9 Dimensão 9 - Política de Atendimento aos Estudantes 

A assistência estudantil perfaz um conjunto de obrigações, responsabilidades e ações 

destinadas a promover condições objetivas para que os alunos regularmente matriculados na 

Escola tenham garantia de permanência e diplomação. 

Na Escola existem órgãos que atendem diretamente aos estudantes, como o Núcleo de 

Apoio Pedagógico, Coordenação dos cursos, Secretaria de Registro Acadêmico, Ouvidoria e 

serviços médicos. Algumas dessas estruturas acompanharam a dinâmica de ciclos de gestão da 

Instituição, respondendo à natureza das demandas conjunturais específicas.  

As Coordenações dos cursos são exercidas por docentes de dedicação exclusiva à 

Escola, que dedicam, no mínimo, 20 horas semanais a essa atividade, tendo as outras horas 

distribuídas entre disciplinas e projetos de pesquisa e extensão. As Coordenações buscam estar 

constantemente em contato com todas as turmas do curso por meio de presença em sala de aula, 

de informações passadas por meio dos representantes de sala, do Núcleo de Apoio Pedagógico, 

da Ouvidoria e por e-mail.  

O Núcleo de Apoio Pedagógico ao Ensino de Graduação (NAP) é um do órgão de apoio 

ao Coordenador do curso de Graduação, e que tem por competências acompanhar e supervisionar 

a execução do Projeto Pedagógico do Curso e atuar junto aos discentes e docentes com vistas ao 

aprimoramento da proposta pedagógica do curso. Formado por profissionais da área de Educação 

dos diversos campos da pedagogia e psicopedagogia, a equipe do Núcleo acompanha o aluno 

desde o momento de seu ingresso no curso até a sua conclusão. O Núcleo adota uma postura ativa 

de busca das manifestações dos alunos sobre sua experiência ao longo das atividades escolares, 

ouvindo suas dúvidas, sugestões e necessidades especiais. 

A Secretaria de Registros Acadêmicos é responsável pela execução de todas as medidas 

de natureza acadêmica, administrativa e financeira pertencentes à vida escolar do aluno da 

Graduação, assim como a manutenção dos registros escolares, na forma exigida em lei e nas 

normas em vigor na Escola. Entre as suas atribuições, destacam-se a responsabilidade por efetuar 

matrículas; providenciar, encaminhar, publicar e emitir documentos relativos à vida acadêmica do 
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aluno, como identidade estudantil, boletos de pagamentos, declarações, histórico escolar, 

diplomas e outros; controle financeiro do pagamento de mensalidades e bolsas de estudo; 

gerenciamento de dados no sistema de controle acadêmico do curso e prestar informações a toda 

a comunidade acadêmica. 

A Ouvidoria (descrita na dimensão 4) é um canal de comunicação entre o cidadão e a 

Instituição. Tem como função receber, examinar e encaminhar aos setores competentes todas as 

sugestões, reclamações, denúncias, críticas, elogios, dentre outros, apresentados pela comunidade 

interna (técnico-administrativo, docentes, estudantes da instituição) e pelas pessoas da 

comunidade externa. É de sua competência acompanhar a tramitação das providências adotadas e 

garantir resposta ágil à manifestação exposta pelo cidadão 

Para atendimento médico, em casos de emergência, professores, funcionários e alunos 

da Escola podem procurar o Serviço Médico da FGV que funciona de 2ª feira a 6ª feira, das 8h às 

21h45min, no 15º andar, Sala 1514. 

6.8.1 Acesso aos Cursos 

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 oferece cinquenta (50) vagas anuais, compreendendo aulas matutinas e 

vespertinas, incluindo as atividades de monitorias e reposições de aula, quando for o caso.  

A admissão no Programa de Doutorado e Mestrado Acadêmico em Economia ocorre 

entre outubro e dezembro de cada ano, dentro dos princípios de igualdade e impessoalidade. O 

ingresso no curso de Mestrado tem como referência o exame da Associação Nacional dos Centros 

de Pós-Graduação em Economia (ANPEC), excetuando-se apenas o caso de alunos de 

instituições estrangeiras residentes no exterior, quando então poderá ser usado o Graduate 
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Record Examination (GRE). A classificação utilizada pela Escola na prova da ANPEC pondera 

com pesos iguais as notas das provas de Microeconomia, Macroeconomia, Matemática e 

Estatística. Alunos selecionados por este critério não precisam enviar material adicional. Alunos 

que desejem ingressar diretamente no curso de Doutorado da Escola ou alunos de instituições 

estrangeiras residentes no exterior que desejem ingressar no Mestrado da Escola usando o GRE 

no lugar do exame da ANPEC devem apresentar uma documentação específica. 

O processo de seleção do curso de Mestrado Profissional em Finanças e Economia 

Empresarial (MFEE) obedece a Edital de seleção específico, dentro dos princípios de igualdade e 

impessoalidade. 

6.8.2 Bolsas Acadêmicas 

A Escola concede bolsas de estudos dividas em quatro categorias: 

Bolsa Mérito 

O Programa de Bolsa Mérito está divido em duas modalidades: 

Bolsa Mérito Vestibular: é concedida de acordo com a classificação no vestibular. O 

curso de Graduação em Ciências Econômicas oferece bolsas integrais (100%) aos seus 10 (dez) 

primeiros classificados no exame Vestibular; e bolsa de 50% para os classificados entre 11º ao 

30º lugares. 

Bolsa Mérito Rendimento Acadêmico: 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 (CRA - Coeficiente de Rendimento 

Acadêmico) do bolsista, no período imediato e anterior. A bolsa mérito de desempenho 

acadêmico é pessoal, intransferível e não restituível pelo discente. Em caso de não efetivação ou 
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de desistência de matrícula por parte de candidato ou aluno contemplado, a bolsa será suspensa 

imediatamente. 

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 definida 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. 

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 será válida unicamente para ingresso no 

curso no primeiro semestre do ano a que se refere o processo seletivo, à semelhança do 

vestibular. 

Bolsa a Funcionários e Dependentes 

Esta bolsa será concedida a gratuidade integral ou parcial das mensalidades escolares no 

curso de graduação da Escola, obedecendo ao Acordo Coletivo de trabalho, aos funcionários da 
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FGV e seus dependentes legais. 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 para funcionários da FGV e aos seus dependentes legais é restrita à 

mensalidade escolar. 

Bolsas para os cursos de Pós-graduação 

O curso de Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial (MFEE) não 

oferece bolsas. 

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. 

A Escola finalizou o ano de 2013 com um total de 74 (setenta e quatro) alunos no 

Mestrado e Doutorado acadêmico e, ao mesmo tempo, os alunos tiveram disponível um total 

de 72 (setenta e duas) bolsas de estudos distribuídas ao longo do ano. Esse portfólio é 

financiado pelas agências públicas e privadas. Contudo, cabe à Escola a administração e controle 

desse fundo. 

O convênio atual estabelecido entre a Escola e o Proex (Programa de Excelência 

Acadêmica) teve início em 2008 e foi prorrogado até outubro de 2014. Com estes recursos, a 

Escola financia 28 (vinte e oito) bolsas de Mestrado, 22 (vinte e duas) bolsas de Doutorado, além 

de apoiar o custeio com elaboração de dissertações / teses e fomentar o intercâmbio internacional 

dos discentes e docentes. 

A bolsa de estudos é fundamental no processo de captação dos melhores alunos 

selecionados pelo processo seletivo da Escola, assim como a sua manutenção no Programa. 

No período 2009-2013, observamos que houve um crescimento quantitativo de 19% nos alunos 

do mestrado. No Doutorado, a evolução no mesmo período foi de 5%. 
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Neste contexto, tendo em vista a manutenção dos indicadores de excelência, inovação e 

competitividade científica exigidos pela Capes, e de forma consonante à política do Governo 

Federal, a Escola, através da Pró-Reitoria, encaminhou uma carta à Capes solicitando a 

prorrogação do convênio atual, além do aumento do número de bolsas de estudos. O quantitativo 

de alunos tende a crescer, uma vez que a Escola tem estimulado o crescimento do número de 

doutores, porém os convênios possuem uma série de restrições que, algumas vezes, limita a 

atuação do Programa na geração dos melhores resultados na formação qualificada do corpo 

discente. 

Visando equacionar o déficit de bolsas, principalmente no curso de Doutorado, a 

Escola, através da Pró-Reitoria encaminhou uma carta ao CNPq, também pleiteando um 

acréscimo no número de bolsas. 

6.8.3 Fomento à Iniciação Científica (PIBIC) 

Em 2013, um grupo de alunos da Graduação foi contemplado com  bolsas do 

Programa de Institucional de Iniciação Científica do CNPq (PIBIC) e da FGV. As bolsas PIBIC 

têm um conteúdo informacional que sinaliza o investimento em formação de pesquisadores 

extremamente importante para o futuro do ensino, da pesquisa e criação de patentes para o 

país. 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica tem os seguintes objetivos: 

 Despertar vocação científica e incentivar novos talentos potenciais entre estudantes de 

Graduação; 

 Estimular uma maior articulação entre a graduação e 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; 

 Proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de 

técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimular o desenvolvimento do pensar 
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cientificamente e da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto 

com os problemas de pesquisa. 

Segue abaixo, no Quadro 25, a lista dos contemplados em 2013. 

Quadro 25 - Lista de alunos bolsistas no programa de iniciação científica 

Nome Período Orientador Título do projeto 

Afonso Borsoi Neto 4º Edson Daniel Lopes 

Gonçalves 

Interseção entre 

Comportamento Estratégico e 

Teoria das Operações Reais 

Barbara Muniz 2º André Arruda Villela Instituições e o 

desenvolvimento econômico 

Carolina Sophia Santos 

Almeida 

4º Rodrigo Leandro de Moura Escolha Ocupacional pelo 

Magistério: Porque os 

melhores alunos não se 

tornam professores? 

Gabriel Lima Novais 2º Francisco Junqueira 

Moreira da Costa 

A Evolução de Dinastias 

Políticas no Brasil 

Guilherme Henrique 

Macieira de Araujo 

2º Cecília Machado Discriminação Estatística em 

Fecundidade. 

Igor Antonio Araújo 

Carreira 

2º Renato Fragelli A questão previdenciária no 

Brasil 

Kátia Aiko Nishiyama 

Alves 

4º Paulo Klinger Estudo Qualitativo da Teoria 

de Equilíbrio Geral 

Laura Sant’Anna Gualda 

Pereira 

4º Joísa Campanher Dutra Microeconomia aplicada com 

foco em desenho de 

mecanismos – leilões de 

partilha 

Lucas Bittencourt de 

Lucena 

4º Francisco Junqueira 

Moreira da Costa 

Efeitos Colaterais do Horário 

de Verão na Saúde Pública 

Maria Gabriela Gonçalves 

Gontijo 

2º Fernando de Holanda 

Barbosa 

Analise dos Impostos sobre a 

Propriedade no Brasil 

Marina da Justa Lemos 2º Carlos Eugênio Ellery 

Lustosa da Costa 

Teoria e prática da tributação 

Fonte: Relatório de Atividades da Escola Brasileira de Economia e Finanças, 2013. 

6.8.4 Fomento a Transdiciplinaridade e Interdisciplinaridade 

Por sua própria característica pedagógica, o curso de Graduação em Ciências 

Econômicas da Escola oferece várias oportunidades para que o estudante participe de eventos de 

extensão (seminários, visitas, palestras, conferências multidisciplinares) com as diversas outras 

Instituições de Ensino e Escolas da FGV (Anexo D). O contato com alunos de Mestrado e 

Doutorado da Escola, seja através de palestras e/ou pelo programa de Tutoria, estimula e 
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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. 

As reuniões do NDE, como as do Colegiado, são, ambas, pautadas pelo trabalho da 

CPA, e têm sido muito eficazes na dinâmica de fomento à interdisciplinaridade dos conteúdos do 

curso. Estas reuniões têm servido como instrumento de integração e de aprendizagem. Integração 

na medida em que permitem que os participantes troquem impressões sobre o projeto pedagógico 

do curso, 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 na atualidade. 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. 
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Os principais temas abordados em 2013 estão relacionados a seguir: 

 O Papel Social do Economista – Tiago Berriel, em 12/03/13; 

 Direito Internacional Humanitário – Marcelo Sade, em 26/03/13; 

 Futebol, um Assunto de Todos Nós – Mauricio Murad, em 02/04/13; 

 Futures Markets, CME Group, and the New World – David Gibbs, em 30/04/13. 

 Economistas na Era das Bolhas: Evidências Recentes – José Carlos Carvalho, em 

07/05/13; 

 Grupos indígenas na história do Rio de Janeiro (Vale do Paraíba séc. XVIII-XIX) 

– Marina Machado, em 14/05/13; 

 A experiência profissional do economista no mercado financeiro – Bernardo 

Carvalho, em 11/06/13. 

 Teoria e Política Monetária – Fernando Holanda – em 30/07/2013; 

 Manifestações em Perspectivas: Reforma Política e Impactos dos Megaeventos – 

em 13/08/2013; 

 Culture, Institutions and Economic Development: What do Economists have to 

Say on This? – Thierry Verdier, em 27/08/2013; 

 Brasil: o futuro já passou? – Cristina Terra – em 03/09/2013; 

 Carreira em foco: Economia – Setor de Colocação Profissional e Diretório 

Acadêmico – em 24/09/2013; 

 Direitos Humanos - Paula Bartolini Spieler – em 01/10/2013; 

 Matemática Financeira e o Judiciário – Clovis de Faro - em 22/10/2013; 

 Barganha Política: princípios éticos - Carlos Pereira e Richard Fonseca –

em12/11/2013. 

Fomento a participação na monitoria 

Para a Escola, a monitoria nas disciplinas do ensino superior não se resume à obtenção 

de uma certificação, enriquecimento do currículo ou uma contagem de pontos nas atividades 

extracurriculares do curso. Sua importância vai mais além, seja no aspecto pessoal de ganho 

intelectual do monitor, seja na contribuição dada aos alunos monitorados e, principalmente, na 
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relação de troca de conhecimentos, durante o programa, entre professor orientador e aluno 

monitor. O monitor vive, em seu trabalho docente, de forma amadora, a primeira experiência da 

profissão de professor. As aulas de revisão ministradas pelo aluno monitor com a supervisão do 

professor orientador são de fundamental importância para exercitar o aluno monitor na 

capacidade de concentração, argumentação e domínio do grupo. A elaboração de estudos e 

pesquisas, com o objetivo de esclarecer as dúvidas e os questionamentos dos alunos monitorados, 

acaba por contribuir, de forma determinante, para a formação do espírito de pesquisador, 

condição fundamental àquele que pretende seguir a carreira da docência no ensino superior.  

6.8.4 Fomento ao Desenvolvimento Sustentável e ao Cooperativismo 

A Escola é um espaço formal de construção de conhecimento, por esta razão deve 

educar para a vida e formar alunos críticos que serão multiplicadores de conhecimento. Desta 

forma, a Escola Brasileira de Economia e Finanças trabalha na conscientização da comunidade 

acadêmica para o desenvolvimento sustentável. Nosso intuito é desenvolver a comunidade 

acadêmica com consciência da importância do meio ambiente, adquirindo habilidades para 

trabalhar individual e coletivamente em busca de soluções para resolver os problemas atuais e 

prevenir o futuro. 

Na analise da dimensão 2 e 3, neste relatório, descrevemos alguns projetos trabalhados 

coletivamente dentro da Escola: 

Coleta seletiva de lixo 

Em um projeto conjunto com a Mantenedora, a Escola desenvolve um programa de coleta 

seletiva de lixo. A organização e separação do lixo de maneira adequada para a coleta seletiva é 

uma importante atitude quando o tema é a responsabilidade socioambiental. Por meio da coleta, 

diminui-se a exploração de recursos naturais, reduz-se o consumo de energia, diminui-se a 

poluição do solo, água e ar, prolonga-se a vida útil dos aterros sanitários, diminuem-se os custos 

de produção pelo reaproveitamento, geram-se emprego e renda, entre outros benefícios.  
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Programa de reciclagem de pilhas e baterias 

O Papa-Pilhas é um programa do Banco antander, apoiado pela Escola, que recolhe e 

recicla pilhas, baterias portáteis, celulares, câmeras digitais e outros aparelhos eletrônicos 

portáteis que caibam em nossos coletores. Os postos de coleta instalados na FGV estão à 

disposição de toda a comunidade. 

Com o programa, queremos conscientizar as pessoas sobre a importância do assunto e 

contribuir com a adequada destinação desses materiais, cujos resíduos tóxicos trazem riscos ao 

meio ambiente e à saúde pública. Quando depositados em lixões e aterros sanitários, esses 

resíduos, que levam séculos para se decompor, podem vazar e contaminar os lençóis freáticos, o 

solo e os rios, causando danos às pessoas e à biodiversidade. 

Desde que foi criado, em 2006, mais de 760 toneladas de materiais foram recolhidas e 

recicladas pelo programa. O Santander é responsável pelo processo de coleta, transporte e 

reciclagem.  

Todo o material coletado é enviado para a cidade de São José dos Campos, em São Paulo, 

onde passa por uma triagem. Nesse processo, as pilhas são separadas por marca e encaminhadas 

para a reciclagem, que é feita pela empresa Suzaquim, na cidade de Suzano. Já os aparelhos 

celulares passam por um processo de descaracterização, pelo qual são destruídos e triturados. 

Esses resíduos são encaminhados para a reciclagem, que é feita por uma empresa especializada, a 

Umicore, localizada na Bélgica. 

6.8.5 Fomento ao Esporte - FGV Esportes 

O FGV Esportes tem como objetivos incentivar o desenvolvimento de competências e 

habilidades para a prática de exercícios em atividades individuais e em grupo dos alunos de 

Graduação da FGV, fomentar a integração e o networking dos alunos de Graduação da FGV e 

oportuniza momentos de lazer.  Dentre as atividades desenvolvidas, incluem-se: 

http://www.suzaquim.com.br/
http://www.umicore.com/en/
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 Corrida; 

 Corrida na areia; 

 Futebol de areia; 

 Slackline; 

 Core training;  

 Circuito de areia; 

 Caminhada; e 

 Exercícios funcionais. 

O projeto é supervisionado pela equipe do professor de Educação Física Joaquim 

Ferrari. 

6.8.6 Programas de Apoio ao Desenvolvimento Acadêmico dos Discentes Referentes à 

Realização e Participação de Eventos 

A Escola disponibiliza, mediante demanda, auxílio financeiro aos estudantes da 

graduação e pós-graduação para participação em atividades acadêmicas, embora não tenha um 

programa institucionalizado de apoio a eventos acadêmicos com destinação específica de 

recursos. Quando da realização de eventos ou participação dos estudantes em seminários, 

encontros e congressos, a Escola apóia estas ações por meio de dotação financeira. A participação 

de alunos do Mestrado Acadêmico e Doutorado em eventos acadêmicos e científicos no Brasil e 

no exterior está descrita na dimensão 2. 

Apoio ao Diretório Acadêmico  

A Escola concede auxílios financeiros direcionados à representação estudantil, que 

garantem a execução de suas atividades regulares e viabilizam a formulação ou participação em 

eventos culturais e de interesse acadêmico. Anualmente, o Diretório recebe auxílio, quando 

solicitado, para subsidiar a infraestrutura de funcionamento do mesmo. O Diretório também 

recebe auxílio para apoio em outras atividades de relevância acadêmica, como encontros e 

simpósios promovidos pelo mesmo.  
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6.8.7 Estágio e Colocação Profissional 

O setor de Estágio e Colocação Profissional funciona como um canal de interação entre 

o mercado de trabalho e os alunos e ex-alunos da Graduação em Economia, provendo 

ferramentas que os auxiliam no processo de inserção no mercado de trabalho e disponibilizando 

convênios de estágio com organizações públicas e privadas (lista de conveniadas no Anexo G). 

O setor atua com a prospecção, 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 duas vezes ao ano, 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. 

Em 2013, o Setor de Estágio e Colocação Profissional disponibilizou 469 vagas em 

programas de estágios e/ou trainees, empregos efetivos e outras atividades, conforme pode ser 

observado na Tabela 10 a seguir: 

Tabela 10 - Dados referentes às vagas anuais ofertadas pelo setor de estágio e colocação profissional 
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Estágios 20 22 24 22 24 29 17 33 29 19 11 8 
Trainees 2 0 1 7 5 8 7 19 16 9 4 2 
Empregos 

efetivos 
24 9 6 18 13 9 12 16 20 13 11 7 

Concursos 2 1 0 0 4 1 0 1 1 1 1 0 
Prêmios/eventos 3 3 3 12 6 4 1 7 8 11 3 0 
Total/Mês 51 35 34 59 52 51 37 76 74 53 30 17 

Fonte: Setor de Estágio e Colocação Profissional, 2013. 
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6.8.8 Acompanhamento de Egressos 

Com a participação do Setor de Estágio e Colocação Profissional, 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.  

De acordo com o Setor de Estágio e Colocação Profissional, os ex-alunos da graduação 

da turma de 2012 estão distribuídos conforme a Figura 25. 

Figura 25 - Colocação no mercado dos alunos recém-formados da turma de 2012 

 

 

 

 

 

A Figura 26 apresenta em quais setores do mercado de trabalho os recém-formados da 

Escola atuam. 

Figura 26 - Setores de atuação dos recém-formados da turma de 2012 

 

 

 

 

Fonte: Setor de Estágio e Colocação Profissional, 2013. 

Fonte: Setor de Estágio e Colocação Profissional, 2013. 
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Diversos eventos são realizados pela Escola, como palestras, seminários, congressos, 

fóruns, workshops, entre outros, e, para atender à política de egressos, estes são divulgados 

também entre os ex-alunos, através de seus e-mails.  

Grande parte dos alunos que completa o Mestrado da Escola prossegue seus estudos em 

programas de Doutorado. Outra parcela ingressa no mercado de trabalho, na maioria dos casos 

por intermédio do programa de placement da Escola. Dos que optam pelo Doutorado, boa parte 

o fazem na própria Escola e os demais no exterior. 

Em 2013, a Escola cinco alunos aceitos em grandes universidades estrangeiras 

(Quadro 26). 

Quadro 26 - Colocação de ex-alunos em programa de doutorado no exterior 

 

 

 

Fonte: Relatório de Atividades da Escola Brasileira de Economia e Finanças, 2013. 

6.9.9 Avaliação da Dimensão 

O Quadro 27 abaixo apresenta um resumo das fragilidades, potencialidades e 

recomendações para a área. 

Quadro 27 - Avaliação da dimensão 9 

Resultados Alcançados  

Recomendações 

Fragilidades Potencialidades 

 Pouca procura dos alunos de 

graduação pelas atividades 

de monitoria; 

 Política para Monitoria 

acadêmica; 

 Intensificar o envolvimento dos 

alunos nos projetos de monitoria. 

 

 Pouca utilização dos 

mecanismos formais para 

conhecer a opinião dos 

egressos sobre a formação 

 Infraestrutura tecnológica 

presente na Escola 

 Promoção de eventos anuais nos 

quais egressos participem de 

atividades ou como ouvintes; 

 Melhorias no Portal da Escola 

Aluno Universidade 
Nathan Joseph Canen University of British Columbia 

Júlia Fernandes Araújo Princeton University 

Rafael Roos Guthmann Universidade de Minnesota, 

Gustavo Quinderé Saraiva Universidade de Maryland 

Diego Crespo Santiago Princeton University 
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recebida. referente a informações para os  

Egressos;  

 

 Programa de 

acompanhamento ao egresso 

pouco estruturado; 

 Infraestrutura tecnológica 

presente na Escola 

 Acompanhamento dos Egressos 

pelos gestores acadêmicos e 

administrativos, bem como o 

estabelecimento de 

oportunidades para formação 

continuada; 

 Discussões nas instâncias 

competentes do Programa de 

Acompanhamento do Egresso, 

visando sua ampliação e 

fortalecimento na Instituição. 

 

 Pouco incentivo à 

participação de discentes da 

graduação em congressos e 

na divulgação de trabalhos; 

 O apoio à participação de 

discentes da graduação em 

congressos e na divulgação 

de trabalhos já existe na 

Escola. 

 Eventos que aproximem os 

egressos aos estudantes do curso 

(experiências importantes no 

processo de motivação e 

formação do profissional);  

 

 Intensificar o incentivo à 

participação de discentes da 

graduação em congressos e na 

divulgação de trabalhos; 

 

 Desconhecimento por parte 

da comunidade universitária 

da possibilidade de utilizar o 

atendimento ambulatorial. 

 A instituição oferece 

atendimento ambulatorial 

através do Posto de 

Enfermagem, disponível a 

toda a comunidade 

universitária; 

 Divulgar para os discentes  que a 

instituição oferece atendimento 

ambulatorial. 

 Necessidade do aumento de 

número de bolsas para a 

Escola. 

 Melhores índices nas 

avaliações do MEC 

 Interlocução com as agências de 

fomento brasileiras 

 

6.10 Dimensão 10 - Sustentabilidade Financeira, Tendo em Vista o Significado Social da 

Continuidade dos Compromissos na Oferta da Educação Superior 

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 

Fonte: CPA, 2013. 
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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 público que 

permitam o funcionamento das atividades consideradas “bem público”; e 

 Manter nível de reserva técnica de natureza financeira que a mantenha salvo de 

flutuações de natureza sazonal ou econômica. 

O orçamento anual da Escola Brasileira de Economia e Finanças é aprovado pela 

Entidade Mantenedora e elaborado com o objetivo principal de atender às necessidades de 

desenvolvimento da Escola, sendo limitado apenas pela indispensável manutenção do equilíbrio 

financeiro. A FGV conta com o Sistema ERP-Report como principal fonte de informações para o 

planejamento, execução e controle orçamentário. Trata-se de um sistema de gestão on line e 

multiusuário.  

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.  

Cabe ressaltar que 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 de patrocínios 

para eventos. 
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A análise documental revela que o orçamento da Escola está equilibrado e controlado de 

forma que, tal como vem ocorrendo nos últimos anos, qualquer superávit vem sendo reaplicado 

na modernização e desenvolvimento da Escolaem bolsas de estudo e assistência social. 

6.10.1 Avaliação da Dimensão 

O Quadro 28 abaixo apresenta um resumo das fragilidades, potencialidades e 

recomendações para a área. 

Quadro 28 - Avaliação da dimensão 10 

Resultados Alcançados  

Recomendações 

Fragilidades Potencialidades 

 Relatórios gerenciais 

financeiros não unificados 

ao acadêmico 

 A sustentabilidade 

financeira está coerente com 

os seus propósitos de 

ensino, pesquisa e extensão; 

 Unificar os relatórios financeiros 

com o acadêmico. 

 Relatórios gerenciais 

financeiros em diferentes 

plataformas; 

 Posposta Orçamentária 

aprovada pela Mantenedora 

mantém os cursos em alto 

nível; 

 

 Existência do setor de 

controladoria da Escola; 

 Implementação de controles 

através da Controladoria 

acadêmica e financeira da 

Escola; 

 

Fonte: CPA, 2013. 

7. INCORPORAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NO PLANEJAMENTO DA 

GESTÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA 

A Autoavaliação Institucional propicia a identificação e a análise das realizações 

efetivadas pelos diferentes setores da IES e constitui um valioso feedback ao processo de 

planejamento da gestão acadêmico-administrativa. As informações relativas aos resultados 

alcançados, às potencialidades e às dificuldades são analisadas, consolidadas por nível de gestão 

e comunicadas a todos os responsáveis pela gestão acadêmica e administrativa.  

Os resultados obtidos da autoavaliação, registrados nos relatórios, são tomados como 

referência para programas e projetos desenvolvidos pela instituição. Tais relatórios configuram-se 

como documentos norteadores das tomadas de decisões dos gestores, nos âmbitos da Direção, 
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Coordenações de Cursos e Gerências e, consequentemente, na revisão contínua do Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI. 

O Anexo H resume as avaliações de cada dimesão estabelecendo os desafios e metas 

para o ano de 2014. 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados que têm sido obtidos pela Escola Brasileira de Economia e Finanças nos 

procedimentos avaliativos de seus cursos demonstram a qualidade do ensino que ministra, em 

níveis de graduação e pós-graduação, a relevância das atividades de pesquisa e o 

comprometimento social assumido pela via da extensão, conjunto de fatores que, por critérios de 

avaliação utilizados pelo MEC, situam a Escola entre as melhores Instituições de Ensino Superior 

no país, conforme demonstrado ao longo deste Relatório, tendo obtido em 2013, referente ao 

ciclo avaliativo 2010-2012, o segundo melhor IGC contínuo dentre as Instituições de Ensino 

Superior avaliadas pelo MEC. 

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 continuidade 

da autoavaliação, 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 - INTERCÂMBIO DOS DOCENTES DA ESCOLA EM EVENTOS 

CIENTÍFICOS NO BRASIL E NO EXTERIOR 

 

1. Humberto Moreira: Participou do ASSA Annual Meeting como integrante do co m i t ê  de 

contratação do Job Market Jr. 2013 – Califórnia, USA – 02 a 07/01/13; 

 

2. Felipe Saraiva Iachan: Participou do ASSA Annual Meeting como integrante do comitê de 

contratação do Job Market Jr. 2013 – Califórnia, USA – 02 a 07/01/13; 

 

3. Germán Pupato: Participou do ASSA Annual Meeting como integrante do comitê de 

contratação do Job Market Jr. 2013 – Califórnia, USA – 02 a 07/01/13; 

 

4. Carlos Eugênio Ellery Lustosa da Costa: Participou do ASSA Annual Meeting como 

coordenador do comitê de contratação do Job Market Jr. 2013 – Califórnia, USA – 02 a 

07/01/13; 

 

5. Marco Bonomo: Apresentou o trabalho “"Time and state dependent pricing: A unified 

framework" no ASSA Annual Meeting – Califórnia, USA – 04 a 06/01/13; 

 

6. Paulo Klinger: Apresentou o trabalho “Runs in diamond-dybvig models for large 

populations” na Universitá degli Studi Federeico II di Napoli – Itália – 23/01/13 a 01/02/13; 

 

7. Fernando de Holanda Barbosa: Ministrou palestra, a convite, na Ordem dos Economistas do 

Brasil com o tema “A Política Macroeconômica do Governo Dilma” – São Paulo, SP – 

01/03/13; 

 

8. Felipe Saraiva Iachan: Participou da banca da defesa Dissertação do aluno Caio Henrique 

Machado na FGV – São Paulo, SP – 05/03/13; 

 

9. Pedro Cavalcanti Gomes Ferreira: Visitou a Université d’ Auvergne para apresentar um 

Seminário sobre o artigo “Globalization and the Industrial Revolutions” e ministrou um mini-

curso sobre Desenvolvimento da América Latina - França – 16 a 25/03/13; 

 

10. João Victor Issler: Apresentou o trabalho “Using common features to understand the 

behavior of metal-commodity prices and forecast them at different horizons” na Conferência 

Understanding International Commodity Price Fluctuations, IMF – Washington, USA – 17 a 

24/03/13; 

 

11. Aloisio Pessoa de Araújo: Apresentou o trabalho "Regulating collateral, bankruptcy and 

the case of Brazil" no Seminário Finance and the Common Good after the crisis na Uris Hall, 

Columbia Business School e visitou a Columbia University para trabalhar em artigo conjunto 

com o Prof. Michael Woodford – New York, USA – 20/03/13 a 08/04/13; 
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12. Felipe Iachan Saraiva: Apresentou o trabalho “Rollover crises and transparency: the role of 

asymmetric risk sensitivities” no Encontro Luso-Brasileiro de Finanças 2013 – Búzios, RJ – 23 a 

25/03/13; 

13. Tiago Berriel: Participou como debatedor do Encontro Luso-Brasileiro de Finanças 2013 – 

Búzios, RJ – 23 a 25/03/13; 

 

14. Marco Bonomo: Participou como debatedor do Encontro Luso-Brasileiro de Finanças 2013 e 

também integrando o comitê organizador do evento – Búzios, RJ – 23 a 25/03/13; 

 

15. Felipe Iachan Saraiva: Visitou o Federal Reserve Bank of Minneapolis para projeto de 

pesquisa independente – Minnesota, USA – 01/04/13 a 31/05/13; 

 

16. Caio Ibsen Rodrigues de Almeida: Participou do projeto de pesquisa na Cirano a convite 

do professor Renê Garcia da EDHEC Business School – Montreal, Canadá – 03 a 12/04/13; 

 

17. Germán Pupato: Participou da Trade, Integration and Growth Network – Annual Conference 

da LACEA – Buenos Aires, Argentina – 11 a 14/04/13; 

 

18. Pedro Cavalcanti Gomes Ferreira: Desenvolveu projeto de pesquisa com o professor 

Alexandre Monge-Naranjo a convite da Federal Reserve Bank of St Louis - Missouri, USA – 

27/04/13 a 12/05/13; 

 

19. Caio Ibsen Rodrigues de Almeida: Participou da Financial Econometrics Conference 

discutindo os artigos “Pricing Default Events: Surprise, Exogeneity, and Contagion" (C. 

Gourieroux, A. Monfort, and J.-P. Renne) e “Hedging in Fixed Income Markets” (A. 

Malkhozov, P. Mueller, A. Vedolin, and G. Venter ) na Toulouse School of Economics – 

Toulouse, França – 15 a 19/05/13; 

 

20. André Trindade: Apresentou o trabalho “Using Assortment Decisions to Estimate Retailer 

Costs" no The 11th Annual International Industrial Organization Conference em Boston, USA - 

de 16 a 19/05/13; 

 

21. Pedro Cavalcanti Gomes Ferreira: Trabalhou na revisão do artigo “Globalization and the 

industrial revolution” a convite do Insper – São Paulo, SP – 22/05/13; 

 

22. João Victor Issler: Coordenou uma sessão especial (Chair Invited Session: Forecasting 

using) no 33rd International Symposium on Forecasting, realizado pelo International Institute of 

Forecasters (IIF). Três artigos foram apresentados: o primeiro, desenvolvido pelo professor em 

parceria com Wagner Gaglianone, do Banco Central (BACEN); o segundo, de Alain Hecq, da 

Maastricht University, retrata a causalidade e previsões em modelos de frequência mista; e o 

terceiro, de Osmain Guillén e Francisco Figueiredo, ambos do BACEN – Seul, Coréia – 22 a 

26/6/2013; 
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23. Fernando de Holanda Barbosa: Participou da Comissão Julgadora do Concurso de Livre- 

Docência do Departamento de Economia a convite da FEAUSP – São Paulo, SP – 10 a 

12/06/13; 

 

24. Pedro Cavalcanti Gomes Ferreira: Ministrou a palestra “Conjuntura Econômica para a 

comunidade discente e docente” a convite da PPGE-UFPB – João Pessoa, PB – 11 a 

12/06/13; 

25. Pedro Cavalcanti Gomes Ferreira: Participou da Comissão Organizadora do VI Encontro 

CAEN – EPGE de Políticas Públicas e Crescimento Econômico – Fortaleza, CE – 13 a 

14/06/13; 

 

26. Fernando de Holanda Barbosa: Participou da mesa de encerramento do VI Encontro CAEN – 

EPGE de Políticas Públicas e Crescimento Econômico – Fortaleza, CE – 14 a 15/06/13; 

 

27. Felipe Saraiva Iachan: Apresentou o trabalho “Project selection and risk taking under 

credit constraints” na Conferência sobre Políticas Macroprudenciais a convite do The Center for 

Monetary Studies (CEMLA), the World Bank and the Bank of Italy – México – 18 a 23/06/13; 

 

28. Carlos Eugênio da Costa: Apresentou o trabalho “Taxes, wedges and aggregate 

uncertainty: a mirrleesian approach” na 2013 Annual Meeting of the Society for Economic 

Dynamics (SEA) – Seul, Coréia – 23 a 30/06/13; 

 

29. Germán Pupato: Apresentou o trabalho “Performance pay, trade and inequality” na 

Midwest International Trade Conference, Spring 2013 – Michigan, USA – 24 a 29/06/13; 

 

30. Tiago Berriel: Apresentou o trabalho "Monetary Policy, External Finance Dependence, and 

the Cross-section of Stock Returns: A FAVAR Approach" no 2013 Annual Meeting of the 

Society for Economic Dynamics (SEA) – Seul, Coréia – 27 a 29/06/13; 

 

31. Marco Bonomo: Apresentou o trabalho “Time and State dependente pricing: A unified 

framework” no 2013 Annual Meeting of the Society for Economic Dynamics (SEA) – Seul, 

Coréia – 27 a 29/06/13; 

 

32. Carlos Eugênio da Costa: Apresentou o trabalho “Taxes, Wedges and Aggregate 

Uncertainty: A Mirrleesian Approach” no 14º International meeting at Católica-Lisbon (PET 13) 

- Lisboa, Portugal – 05 a 07/07/2013; 

 

33. Paulo Klinger: Apresentou o trabalho “Run theorems for low growth and large banks no 

14º International meeting at Católica-Lisbon (PET 13) - Lisboa, Portugal – 05 a 07/07/2013; 

 

34. Marco Bonomo: Participou assistindo ao BNER Summer Institute Monetary Economics 

Workshop – Boston, USA – 08 a 16/07/2013; 
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35. Marco Bonomo: Apresentou o trabalho "Deindustrialization and economic diversification" 

na Sessão 4 (Economic Diversification and Growth) do Seminário Macroeconomic Challenges 

Facing Low-Income Countries – 2013 IMF – 22 e 23/07/2013 – Washington, USA; 

 

36. Aloisio Araújo: Ministrou palestra presidencial na SAET 2013, tomando posse como 

presidente da Society for the Advancement of Economic Theory (SAET) – Paris, França - 22 a 

27/07/2013; 

37. Luis Henrique Braido: Apresentou o trabalho “Monopoly Rents in Contestable Markets” na 

SAET 2013 (Society for the Advancement of Economic Theory) – Paris, França – 22 a 

27/07/2013; 

 

38. Marcelo Moreira: Apresentou o trabalho "Contributions to the theory of optimal tests" no 

15th Brazilian Time Series and Econometrics School (Vilanova Parque Hotel) em Teresópolis, 

RJ – 11 a 14/08/2013; 

 

39. Fernando de Holanda: Proferiu a palestra "Regime de Política Econômica Econômica e 

Crescimento Sustentável no Brasil" como professor convidado da Universidade Federal da 

Fronteira Sul - Laranjeiras do Sul – PR – 12/08/2013; 

 

40. Carlos Eugênio da Costa: Apresentou o trabalho “Taxes, Wedges and Aggregate 

Uncertainty: A Mirrleesian Approach” no 69th Annual Conference of the International Institute 

of Public Finance (IIPF2013) em Taormina – Sicilia, Itália - 22 a 25/08/13; 

 

41. Humberto Luiz Ataide Moreira: Apresentou o trabalho “Simultaneous Adverse Selection 

and Moral Hazard" (coautoria com Daniel Gottlieb) em   seminário na Universidad do Chile 

e visitou o Departamento de Economia dessa Universidade – Chile - 22 a 29/08/13; 

 

42. Tiago Berriel: Apresentou os artigos “Optimal inflation targeting with imperfect 

information” no 67th European Meeting of the Econometric Society e “Monetary Policy, 

External Finance Dependence, And The Cross-Section Of Stock Returns: A Favar Approach” no 

EEA-ESEM 2013 28th Annual Congress of the European Economic Association 67th European 

Meeting of the Econometric Society – Gothenburg, Suécia – 27 a 29/08/2013; 

 

43. Pedro Cavalcanti Ferreira: Participou do comitê organizador e foi debatedor do 2º Encontro 

Luso-Brasileiro de Macroeconomia – LUBRAMACRO em Recife, PE - 12 a 14/09/2013; 

 

44. Marco Bonomo: Apresentou do artigo “Time- and State-Dependent Pricing: A Unified 

Framework” 2º Encontro Luso-Brasileiro de Macroeconomia – LUBRAMACRO em Recife, PE 

- 12 a 14/09/2013; 

 

45. Tiago Berriel: Participou como debatedor no 2º Encontro Luso-Brasileiro de Macroeconomia 

– LUBRAMACRO - Recife, PE - 12 a 14/092013; 
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46. Felipe Saraiva Iachan: Apresentou artigo “Project Selection and Risk Taking under 

Credit Constraints” no 2º Encontro Luso-Brasileiro de Macroeconomia – LUBRAMACRO - 

Recife, PE - 12 a 14/09/2013; 

 

47. João Victor Issler: Apresentou o artigo "On the Welfare Costs of Business-Cycle 

Fluctuations and Economic Growth Variation on the 20th Century" no 2º Encontro Luso- 

Brasileiro de Macroeconomia – LUBRAMACRO - Recife, PE - 12 a 14/09/13; 

 

48. Paulo Klinger Monteiro: Apresentou o trabalho “On the optimum distribution of money” 

no VII Workshop on Economic Theory na Faculdade de Ciências Econômicas e Empresariais da 

Universidade de Vigo – Vigo, Espanha – 12 e 13/09/2013; 

49. Pedro Cavalcanti Ferreira: Convidado do INCAE - Business School para trabalho conjunto 

na elaboração de artigo com o Prof. Alberto Trejos - S. Jose, Costa Rica - 19 a 25/09/2013; 

 

50. Francisco Costa: Participou assistindo ao Growth Week 2013 e visitou a London School of 

Economics (LSE) para trabalhar com os professores Jason Garred e João Paulo Pessoa (ambos 

da LSE) no artigo “Winners and Losers in the Labour Market: Heterogeneous Effects from 

Brazil-China Trade”. Além disso, fez contato com diversos professores do grupo de 

desenvolvimento e economia do trabalho da LSE (Robin Burgess e Guy Michael), Yale 

(Maitreesh Gathak) e MIT (Michael Greenstone) - Londres, Inglaterra – 23 a 27/09/2013; 

 

51. Francisco Costa: Apresentou o artigo “Can Rationing Affect Long Run Behavior? 

Evidence from Brazil” no Seminário da HECER – Helsinki Center of Economic Reasearch – 

Helsinki, Finlândia – 23 a 27/09/2013; 

 

52. Pedro Cavalcanti: Participou da reunião sobre o estudo do Banco Central como revisor da 

reunião sobre aspectos conceituais relativos ao estudo regional do Banco Mundial, intitulado 

“Crescimento Econômico na América latina e no Caribe” – Washington, USA - 12/09 a 

19/10/13; 

 

53. Carlos Eugenio da Costa: Apresentou o artigo "Age-dependent taxes with endogenous 

human capital formation" no Worshop da Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da USP - Ribeirão Preto, SP - 17 e 18/10/2013; 

 

54. Felipe S a r a i v a  Iachan: Apresentou o artigo "Information Quality and Crises in 

Regime-Change Games" no Workshop da Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da USP - Ribeirão Preto, SP - 17 e 18/10/2013; 

 

55. Fernando Holanda: Apresentou o artigo "O Brasil pode Repetir o Milagre Econômico?" no 

Workshop da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP - Ribeirão Preto, 

SP - 17 e 18/10/2013; 

 

56. Tiago Berriel: Apresentou o  artigo "Nominal Portfolio Choice and the Redistribution 

Effects of Inflation Surprises” durante o Harvard’s Monday Macro Seminar. – Boston, USA 

- 25 a 29/10/2013; 
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57. Humberto Moreira: Apresentou o trabalho "Simultaneous Adverse Selection and Moral 

Hazard" no 28th Latin American Meeting of the Econometric Society (Lames). Colegio de 

Mexico, México – 31/10 a 02/11/2013; 

 

58. Francisco Costa: Apresentou o artigo “Can Rationing Affect Long Run Behavior? Evidence 

from Brazil” no 28th Latin American Meeting of the Econometric Society (Lames). Colegio de 

Mexico, México – 31/10 a 02/11/2013; 

 

59. André Trindade: Apresentou o artigo “Price and Variety in Supermarkets: Can Store 

Competition Hurt Consumers?” no 28th Latin American Meeting of the Econometric Society 

(Lames). Colegio de Mexico, México – 31/10 a 02/11/2013; 

60. Tiago Berriel: Apresentou o artigo “Monetary Policy, External Finance Dependence, and 

the Cross-Section of Stock Returns: A Favar Approach” na Brown University - Providence, 

Rhode Island, USA - 18/11/2013; 

 

61. Carlos Eugênio Ellery Lustosa da Costa: Participou da Reunião do Conselho Deliberativo da 

ANPEC e Apresentou o artigo “The Long-Run Properties of a Dynamic Mirrlees Model with 

Aggregate Shocks” no 35º Encontro Brasileiro de Econometria da Sociedade Brasileira de 

Econometria (SBE) - Foz do Iguaçu, PR – 10 a 13/12/2013; 

 

62. Fernando de Holanda Barbosa: Apresentou o artigo “Phillips Curves: Na Encompassing 

Test” no 41º Encontro Nacional de Economia/ANPEC_2013. Foz do Iguaçu, PR - 10 a 

13/12/2013; 

 

63. Felipe Iachan: Apresentou o artigo "Project Selection And Risk Taking Under Credit 

Constraints" no 35º Encontro Brasileiro de Econometria da Sociedade Brasileira de 

Econometria (SBE) - Foz do Iguaçu, PR - 10 a 13/12/2013; 

 

64. Leandro Gorno: Apresentou o artigo "Additive Representation for Preferences over Menus in 

Finite Choice Settings" no 35º Encontro Brasileiro de Econometria da Sociedade Brasileira de 

Econometria (SBE) – Foz do Iguaçu, PR - 10 e 13/12/2013; 

 

65. Humberto Moreira: Apresentou o artigo "Simultaneous Adverse Selection and Moral 

Hazard" no 35º Encontro Brasileiro de Econometria da Sociedade Brasileira de Econometria 

(SBE) – Foz do Iguaçu, PR - 10 e 13/12/2013; 

 

66. Ricardo Cavalcanti: Participou da Reunião de Forum da ANPEC com a Professora 

Carmem Feijon no 41o. Encontro Nacional de Economia da Anpec – Foz do Iguaçu, PR – 10 a 

14/12/2013; 

 

67. João Victor Issler: Apresentou o artigo “A Stochastic Discount Factor Approach to Asset 

Pricing Using Panel Data Asymptotics” no 7th International Conference on Computational and 

Financial Econometrics (CFE 2013) – Londres, Inglaterra – 14 a 16/12/2013; 
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68. Ricardo Cavalcanti: Participou da banca do concurso de títulos e provas para o provimento 

de um cargo de professor doutor, no departamento de administração da Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade da USP – Ribeirão Preto, SP – 16 a 18/12/2013; 

 

69. Francisco Junqueira Moreira da Costa: Apresentou o artigo “Can Rationing Affect Long 

Run Behavior? Evidence from Brazil" no Workshop na Faculdade de Economia 

Administração e Contabilidade da USP - 15 e 17/12/2013 - Ribeirão Preto, SP. 
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ANEXO B - INTERCÂMBIO COM CENTROS DE EXCELÊNCIA 

 

Intercâmbio com pesquisadores de programas no exterior 

 

1. Fernanda Brollo (University of Alicante) – 18 a 19/01/13. Apresentou o trabalho “What 

happens when a woman wins a close election? evidence from brazil” no Seminário de 

Pesquisa Econômica. 

 

2. Miguel Almunia (University of California, Berkeley) – 20 a 21/01/13. Apresentou o 

trabalho “The efficiency costs of tax enforcement: evidence from a panel of spanish 

firms” no Seminário de Pesquisa Econômica. 

 

3. Manuel Macera (University of Minnesota) – 28/01/13. Apresentou o trabalho “Credit 

crises and private liquidity: the role of household debt” no Seminário de Pesquisa 

Econômica. 

 

4. Leandro Gorno (Princeton Universty) – 29 a 31/01/13. Apresentou o trabalho ”Dynamic 

monopoly pricing when competing with new experience substitutes” no Seminário de 

Pesquisa Econômica. 

 

5. Jaqueline Oliveira (Yale University) – 29/01/13. Apresentou o trabalho “The value of 

children: intergenerational transfers, fertility, and human capital” no Seminário de Pesquisa 

Econômica. 

 

6. Francisco Costa (London School of Economics) – 31/01/13. Apresentou o trabalho “Can 

rationing affect long run behavior? evidence from brazil” no Seminário de Pesquisa 

Econômica. 

 

7. Antonio Gargano (Rady School of Management, UCSD) – 01 a 08/02/13. Apresentou o 

trabalho “Return predictability in recessions: an asset pricing perspective” no Seminário de 

Pesquisa Econômica 

 

8. Martin Guzman (Brown University) – 02 a 05/02/13. Apresentou o trabalho “Over 

borrowing crises and the role of expectations” no Seminário de Pesquisa Econômica. 

 

9. Luis Llosa (University of California, Los  Angeles) – 04 a 07/02/13. Apresentou o trabalho 

“Terms of trade and measured productivity in emerging market business cycles” no 

Seminário de Pesquisa Econômica. 
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10. Elisa Belfiori (Universidade de Minnesota) – 06 a 07/02/13. Apresentou o trabalho“Carbon 

trading, carbon taxes and social discounting” no Seminário de Pesquisa Econômica. 

 

11. Edson Severnini (Un.da California, Berkeley) – 25/02/13. Apresentou o trabalho “The 

power of hydroeletric dams: agglomeration spillovers” no Seminário de Pesquisa 

Econômica. 

 

12. Partha Dasgupta (University of Cambridge) – 26/02/13. Apresentou o tema “Green 

National Accounts” em palestra da EPGE. 

 

13. Bernard Salanié (Columbia University) – 27/02/13 a 04/03/13. Apresentou o trabalho 

“Taking matching models to the data” no Seminário de Pesquisa Econômica. 

 

14. Eduardo Engel (Yale University) – 12/03/13. Apresentou o trabalho “Missing aggregate 

dynamics: on the slow convergence of lumpy adjustment models” no Seminário de Pesquisa 

Econômica. 

 

15. Bo E.Honore (Princeton) – 12 a 16/03/13. Apresentou o trabalho “Interdependent durations 

in joint retirement” no Seminário de Pesquisa Econômica. 

 

16. Laxman Kumar Behera (Institute for Defence Studies and Analyses, IDSA) – 12/03/13 a 

01/07/13. Ministrou palestras e o curso “A Economia Política da Prática de Offset: 

Estudos de Caso sobre a Austrália, Brasil, Coréia do Sul, Índia e Malásia”. 

 

17. Alp Simsek (Havard University) – 26/03/13. Apresentou o trabalho “A welfare criterion for 

models with distorted beliefs” no Seminário de Pesquisas Econômicas. 

 

18. Felix Kubler (ISB, U.Zurich) – 01 a 05/04/13. Apresentou o do trabalho ”Applying negishi’s 

method to stochastic models with overlapping generations” no Seminário de Pesquisa 

Econômica. 

 

19. Alain Hecq (School of Business and Economics e Department of Quantitative 

Economics,Maastricht University) – 01 a 15/04/13. Desenvolveu o trabalho de pesquisa 

sobre “Permanent-transitory decompositions under present value model restrictions”. 

 

20. João Manuel Amaro de Mattos (Universidade de Lisboa): 

a. 15/04/13 a 06/06/13. Ministrou os cursos de Investimentos e Finanças Corporativas II 

para o Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial da EPGE. 

b. 28/05/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação do 

Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial da EPGE do aluno Caio 
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Cézar Monteiro Ramalho – Título da dissertação “An Essay on Private Equity: The 

History and Fundamentals of Fundraising in Brazil”. 

 

21. Marcelo Zouain Pedroni (Un. Minnesota) – 15/04/13. Apresentou o trabalho “Optimal 

fiscal policy in a model with uninsurable idiosyncratic shock” no Seminário de Pesquisa 

Econômica. 

 

22. Francisco Ruge-Murcia (Universidade de Montréal, Québec) – 16 a 19/04/13. Apresentou o 

trabalho: “Skewness risk and bond prices” no Seminário de Pesquisa Econômica. 

 

23. Pedro Saffi (University of Cambridge) – 16/04/13. Apresentou o trabalho ”Deleveraging 

risk” no Seminário de Pesquisa Econômica. 

 

24. Flávio Cunha (University of Pennsylvania): 

a. 25/04/13. Apresentou o trabalho “Eliciting maternal expectations about the 

technology of skill formation” no Seminário de Pesquisa Econômica. 

b. 25/04/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de tese do 

Doutorado da EPGE do aluno Rafael de Vasconcelos Xavier Ferreira – Título da tese 

“Essays in corporate bankruptcy”. 

 

25. Jan Eeckhout (Universitat Pompeu Fabra) – 30/04/13 a 03/05/13. Apresentou o trabalho 

“Matching information” no Seminário de Pesquisa Econômica. 

 

26. Jan Werner (University of Minnesota) – 04 a 11/05/13. Apresentou o trabalho “Asset 

ricing bubbles and debt constraints'' no Seminário de Pesquisa Econômica. 

 

27. Martin Eichenbaum (Northwestern University) – 08 a 10/05/13. Apresentou o trabalho 

“Valuation risk and asset pricing” no Seminário de Pesquisa Econômica e o tema 

“Unemployment and business cycles” na 3rd Global Conference Business Cycles – 

Vale/EPGE. 

 

28. Bruce Kasman (JP Morgan) – 09 a 10/05/13. Apresentou o tema “The global economic 

outlook” na 3rd Global Conference Business Cycles – Vale/EPGE. 

 

29. Marco Terrones (IMF) – 09 a 10/05/13. Apresentou o tema “Global recessions and global 

recoveries” na 3rd Global Conference Business Cycles – Vale/EPGE. 

30. Frank Schorfheide (University of Pennsylvania) - 09 a 10/05/13. Apresentou o tema “A 

new class of nonlinear time series models for the evaluation of dsge models” na 3rd Global 

Conference Business Cycles – Vale/EPGE; 
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31. Chris Sims - Prêmio Nobel (Princeton University) – 09 a 10/05/13. Apresentou o tema 

“Using financial data in macroeconomic model” na 3rd Global Conference Business Cycles 

– Vale/EPGE. 

 

32. Eswar S. Prasad (Cornell University) – 09 a 10/05/13. Apresentou o tema “International 

spillovers: real and financial channels” na 3rd Global Conference Business Cycles – 

Vale/EPGE. 

 

33. Marcelle Chauvet (U.C. Riverside) – 09 a 10/05/13. Apresentou o tema “Microfoundations 

of inflation persistence in the new keynesian phillips curve” na 3rd Global Conference 

Business Cycles – Vale/EPGE. 

 

34. Ataman Ozyildirim (TCB) – 09 a 10/05/13. Apresentou o tema “Business-cycle indicators: 

an application for Brazil” na 3rd Global Conference Business Cycles – Vale/EPGE. 

 

35. Gary Hansen (UCLA) – 09 a 10/05/13. Apresentou o trabalho “Health insurance reform: the 

impact of medicare buy-in” no Seminário de Pesquisa Econômica e o tema “Fiscal reform 

and government debt in Japan: a neoclassical perspective” na 3rd Global Conference 

Business Cycles – Vale/EPGE. 

 

36. Mark W. Watson (Princeton University) – 09 a 10/05/13. Apresentou o tema “Inference in 

structural vars with external instruments” na 3rd Global Conference Business Cycles – 

Vale/EPGE. 

 

37. Domenico Giannone (Université Libre de Bruxelles) – 09 a 10/05/13. Apresentou o tema 

“Now-casting and the real-time data flow” na 3rd Global Conference Business Cycles – 

Vale/EPGE. 

 

38. Edward C. Prescott - Prêmio Nobel (Arizona State University) - 09 a 10/05/13.Apresentou o 

tema “How to restore us prosperity” na 3rd Global Conference Business Cycles – 

Vale/EPGE. 

 

39. Wei Xiong (Universidade de Princeton) – 13 a 14/05/13. Apresentou o trabalho “Feedback 

effects of commodity futures prices” no Seminário de Pesquisa Econômica. 

 

 

40. Delfim Gomes Neto (Universidade do Minho): 

a. 13 a 31/05/13. Desenvolveu projeto de pesquisas em Comércio Internacional e 

Macroeconomia, apresentou artigo e visitou o INCT de Educação, Desenvolvimento 

Econômico e Inserção Social; 
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b. 09 a 20/09/13. Visitou o INCT de Educação, Desenvolvimento Econômico e Inserção 

Social. 

 

41. Jack Porter (University of Wiscosin) – 20 a 26/05/13. Apresentou o trabalho “Moment 

inequalities for semiparametric multinomial choice with fixed effects” no Seminário de 

Pesquisa Econômica. 

 

42. Roberto Pinheiro (Leeds School of Business, University of Colorado) – 19 a 20/06/13. 

Apresentou o trabalho “Health insurance as a productive factor” no Seminário de Pesquisa 

Econômica. 

 

43. Pedro Teles (Universidade Católica Portuguesa) – 21 a 28/07/13 e 23 a 24/09/13.Realizou 

trabalho de pesquisa com o Prof. Carlos Eugênio da Costa. 

 

44. Maria Cristina Terra (Université de Cergy Pontoise): 

a. 22/07 a 14/09/13. Visitou o INCT de Educação, Desenvolvimento Econômico e 

Inserção Social; 

b. 04 a 11/12/13. Visitou o INCT de Educação, Desenvolvimento Econômico e Inserção 

Social. 

 

45. Eduardo M. de Azevedo (Wharton, University of Pennsylvania) – 06 a 26/08/13. Visita à 

Escola em trabalho independente. 

 

46. Whitney Newey (MIT) – 08/08/2013. Apresentou o trabalho "Individual Heterogeneity and 

Average Welfare" no Seminário de Pesquisa Econômica. 

 

47. Geert Ridder (University of Southern California) – 08 a 09/08/13. Participou do Seminário 

de Pesquisa Econômica da EPGE e se reuniu com os professores Marcelo Moreira e 

Whitney Newey. 

 

48. Saroj Bhattarai (Pennsylvania State University) – 14/08/2013. Apresentou o trabalho 

“Optimal Monetary Policy in a Currency Union with Interest Rate Spreads" no Seminário de 

PesquisaEconômica. 

 

49. Alberto Trejos (Incae) – 15/08/2013. Apresentou o trabalho “Money and liquidity: Na 

a. Integrated Approach” no Seminário de Pesquisa Econômica. 

 

50. Thierry Verdier (Paris School of Economics) – 22 a 27/08/13. Apresentou palestra com o 

tema “Culture, Institutions and Economic Development: What do Economists have to 

Say on This?” para os alunos da Graduação, dentro do Ciclo de Debates Temas 

Contemporâneos II. 
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51. Piero Gottard (European University Institute) – 29/08/2013. Apresentou o trabalho 

“Equilibrium Corporate Finance: Makowski meets Prescott and Townsend" no Seminário de 

Pesquisa Econômica. 

 

52. Adriano Rampini (Fuqua Business School,Duke University) – 12/09/2013. Apresentou o 

trabalho “Financial Intermediary Capital” no Seminário de Pesquisa Econômica. 

 

53. Luis A. V. Catão (IMF - International Monetary Fund) – 10/10/13. Apresentou o trabalho 

"External Liabilities and Crises" no Seminário de Pesquisa Econômica. 

 

54. Frédéric Malherbe (London Business School) – 31/10/13. Apresentou o trabalho "Optimal 

capital requirements over the business and financial cycles” no Seminário de Pesquisa 

Econômica. 

 

55. Daniel Gottlieb (Wharton University): 

a. 05/11/2013. Apresentou o trabalho "Simultaneous Adverse Selection and Moral 

Hazard" no Seminário de Pesquisa Econômica; 

b. 30/10/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de tese do 

Doutorado a EPGE do aluno Rafael Mourão dos Santos Rodrigues - Título da tese 

“Essays on Incentives, Procurement and Regulation”. 

 

56. Cezar A. Ramos Santos (Univiversity of Mannheim) – 21/11/2013. Apresentou o trabalho 

"An Equilibrium Model of the African HIV/AIDS Epidemic" no Seminário de Pesquisa 

Econômica. 

 

57. Lucas Maestri (Toulouse School of Economics) – 28/11/2013. Apresentou o trabalho 

"Competitive Screening under Heterogeneous Information" no Seminário de Pesquisa 

Econômica. 

 

58. Leandro Carvalho (University of Southern California) – 02/12/2013. Apresentou o trabalho 

"The Effects of Savings on Risk -Taking and Intertemporal Choice Behavior" no Seminário 

de Pesquisa Econômica. 

 

59. Flavio Menezes (University of Queensland) – 03 a 23/12/13. Realizou trabalho de pesquisa 

com a Profª Joisa Dutra. 

 

60. Johan Walden (University of California) – 04/12/2013. Apresentou o trabalho "Trading, 

Profits, and Volatility in a Dynamic Information Network Model" no Seminário de Pesquisa 

Econômica. 

 

61. Mark Watson (Princeton University) – 05/12/2013. Apresentou o trabalho "Measuring 

Uncertainty about Long-Run Predictions" no Seminário de Pesquisa Econômica. 
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62. Benjamin Holcblat (BI Norwegian Business School) – 13 a 14/12/13. Realizou trabalho de 

pesquisa com o Prof. Caio Almeida. 

 

63. Robert Lucas – Prêmio Nobel (University of  Chicago) – 17/12/2013. Ministrou a Palestra 

de Encerramento do Ano Letivo dos Programas da EPGE sobre o tema “Ideas and 

Growth”. 

 

64. Tiago Cavalcante (Universidade de Cambridge): 

a. 18/12/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de tese do 

Doutorado da EPGE do aluno Leonardo Fonseca da Silva - Título da tese 

“Ensaios sobre Transformação Estrutural, Crescimento e Educação”. 

b. 18/12/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação do 

Mestrado Acadêmico da EPGE da aluna Luciene Torres de Mello Carvalho – 

Título da dissertação “Transformação Estrutural, Educação e Fertilidade: O caso do 

Brasil e da Coreia do Sul”. 

 

65. Gabriel Ulyssea (University of Chicago) – 19/12/2013. Apresentou o trabalho “Firms, 

Informality and Welfare” no Seminário de Pesquisa Econômica. 

 

Intercâmbio com pesquisadores de programas nacionais 

 

1. Juliano Assunção (PUC-RJ) – 21/03/13. Apresentou o trabalho ”(Deter)ring deforestation 

in the brazilian amazon: environmental monitoring and law enforcement” no Seminário 

de Pesquisa Econômica. 

 

2. Cláudio Frischtak (Inter.B Consultoria Internacional de Negócios) – 10/04/13. Participou 

como palestrante no Primeiro painel – Desenvolvimento Econômico, no Seminário “O 

Brasil de Amanhã: Uma Homenagem da FGV/EPGE ao Professor João Paulo dos Reis 

Velloso”. 

 

3. Fabio Giambiagi (BNDES) – 10/04/13. Participou como palestrante no Primeiro painel – 

Desenvolvimento Econômico, no Seminário “O Brasil de Amanhã: Uma Homenagem da 

FGV/EPGE ao Professor João Paulo dos Reis Velloso”. 

 

4. Marília Pastuk (ONG Ação Comunitária do Brasil do Rio de Janeiro) – 10/04/13. 

Participou como palestrante no Segundo Painel – Inclusão Econômico-Social, no 

Seminário “O Brasil de Amanhã: Uma Homenagem da FGV/EPGE ao Professor João 

Paulo dos Reis Velloso”. 
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5. Naercio Menezes Filho (Insper e USP) – 10/04/13. Participou como palestrante no 

Segundo Painel – Inclusão Econômico-Social, no Seminário “O Brasil de Amanhã: Uma 

Homenagem da FGV/EPGE ao Professor João Paulo dos Reis Velloso”. 

 

6. Claudio de Moura Castro (Grupo Positivo e Conselho Consultivo do Museu do Inhotim) 

– 10/04/13. Participou como palestrante no Segundo Painel – Inclusão Econômico-Social, 

no Seminário “O Brasil de Amanhã: Uma Homenagem da FGV/EPGE ao Professor João 

Paulo dos Reis Velloso”. 

 

7. Gustavo Gonzaga (PUC-RJ) – 11/04/13. Apresentou o trabalho “Going private: public 

sector rents and privatization in Brazil” no Seminário de Pesquisa Econômica. 

 

8. Bruno Funchal (FUCAPE Business Scholl) – 22 a 24/04/13. Desenvolveu projeto de 

pesquisa com o Prof. Aloisio Araújo. 

 

9. Sergio Firpo (FGV/EESP) – 16/05/13. Apresentou o trabalho “Semiparametric estimation 

and inference using doubly robust moment conditions” no Seminário de Pesquisa 

Econômica. 

 

10. Cristiano M. Costa (FUCAPE Business School) – 15 a 16/10/13. Realizou trabalho de 

pesquisa em conjunto com os professores Francisco Costa e Humberto Moreira. 

 

11. Claudio Ferraz (PUC-RJ): 

a. 27/11/2013. Apresentou o trabalho "Political Distortions and Credit Misallocation: 

Evidence from Government-Owned Banks in Brazil" no Seminário de Pesquisa 

Econômica. 

b. 05/06/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação do 

Mestrado Acadêmico da EPGE do aluno Nathan Joseph Canen – Título da dissertação 

“Nature’s choice? A study of the displacement of incumbents in elections”. 

12. Bernardo Guimarães (FGV/EESP): 

a. 21/02/13. Apresentou o trabalho “Isolated capital cities and Misgovernance: 

Theory and Evidence” no Seminário de Pesquisa Econômica. 

b. 18/06/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de tese do 

Doutorado da EPGE da aluna Vivian Malta Nunes - Título da tese “The 

macroeconomics of price adjustments under information frictions and menu costs” 

 

13. Axel Simonsen (Behavior Capital Management): 

a. 25/02/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de tese do 

Doutorado da EPGE da aluna Daniela Kubudi Glasman – Título da tese 

“Ensaios sobre a estrutura a termo da taxa de juros”. 

b. 13/05/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação do 

Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial da EPGE do aluno Rafael 
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Alberto Valpações de Lemos Leal – Título da dissertação “Atraso no ajuste de preços 

das ações de baixa liquidez no mercado brasileiro: autocorrelações cruzadas e 

previsibilidade dos retornos das ações”. 

 

14. Bruno Pereira Lund (Itaú BBA) – 25/02/2013. Participou como membro externo da banca 

de defesa de tese do Doutorado da EPGE da aluna Daniela Kubudi Glasman - Título da 

tese “Ensaios sobre a estrutura a termo da taxa de juros”. 

 

15. Cristiano Augusto Coelho Fernandes (PUC-RJ) – 25/02/2013. Participou como membro 

externo da banca de defesa de tese do Doutorado da EPGE da aluna Daniela Kubudi 

Glasman - Título da tese “Ensaios sobre a estrutura a termo da taxa de juros”. 

 

16. José Valentim Machado Vicente (IBMEC e BACEN) – 25/02/2013. Participou como 

membro externo da banca de defesa de tese do Doutorado da EPGE da aluna Daniela 

Kubudi Glasman - Título da tese “Ensaios sobre a estrutura a termo da taxa de juros”. 

 

17. Rodrigo de Losso da Silveira Bueno (USP) – 25/02/2013. Participou como membro 

externo da banca de defesa de tese do Doutorado da EPGE da aluna Daniela Kubudi 

Glasman - Título da tese “Ensaios sobre a estrutura a termo da taxa de juros”. 

 

18. Enlinson Henrique  Carvalho (FGV/EESP) – 24/04/2013. Participou como membro 

externo da banca de defesa de tese do Doutorado da EPGE do aluno Marcos José Perez 

Monteiro – Título da tese “Essays in taxation and savings”. 

 

19. Silvia Maria Matos (FGV/IBRE): 

a. 24/04/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de tese do 

Doutorado da EPGE do aluno Marcos José Perez Monteiro – Título da tese “Essays in 

taxation and savings”. 

b. 24/05/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação do 

Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial da EPGE do aluno Mauro 

Sérgio dos Santos Mendes – Título da dissertação “Avaliação dos impactos de 

movimentos inesperados nas variáveis macroeconômicas no retorno setorial”. 

 

20. André Portela (FGV/EESP) – 25/04/2013. Participou como membro externo da banca de 

defesa de tese do Doutorado da EPGE do aluno Rafael de Vasconcelos Xavier Ferreira – 

Título da tese “Essays in corporate bankruptcy”. 

 

21. Carlos Viana de Carvalho (PUC-RJ): 

a. 18/06/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de tese do 

Doutorado da EPGE da aluna Vivian Malta Nunes - Título da tese “The 

macroeconomics of price adjustments under information frictions and menu costs”. 
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b. 18/06/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação do 

Mestrado Acadêmico da EPGE do aluno Paulo Fernando Nericke Motula – Título da 

tese “Estimation of DSGE models: a monte carlo analysis”. 

 

22. Arnildo da Silva Correa (BACEN) – 18/06/2013. Participou como membro externo da 

banca de defesa de tese do Doutorado da EPGE da aluna Vivian Malta Nunes - Título da 

tese “The macroeconomics of price adjustments under information frictions and menu 

costs”. 

 

23. Márcio Poletti Laurini (FEA/USP) – 11/10/2013. Participou como membro externo da 

banca de defesa de tese do Doutorado da EPGE do aluno Rafael Moura Azevedo - Título 

da tese “Ensaios em Finanças”. 

 

24. Alberto Ohashi (UFPB) – 11/10/2013. Participou como membro externo da banca de 

defesa de tese do Doutorado da EPGE do aluno Rafael Moura Azevedo - Título da tese 

“Ensaios em Finanças”. 

 

25. Alan de Genaro (BM&F Bovespa) – 11/10/2013. Participou da banca de defesa de tese de 

do Doutorado da EPGE do aluno Rafael Moura Azevedo - Título da tese “Ensaios em 

Finanças”. 

 

26. Gabriel de Abreu Madeira (USP) – 28/10/2013. Participou como membro externo da 

banca de defesa de tese do Doutorado da EPGE da aluna Érica Diniz Oliveira - Título da 

tese “Essays on household taxation and competition between heterogeneous firms” 

 

27. Klênio de Souza Barbosa (FGV/EESP) – 28/10/2013. Participou como membro externo 

da banca de defesa de tese do Doutorado da EPGE da aluna Érica Diniz Oliveira - Título 

da tese “Essays on household taxation and competition between heterogeneous firms”. 

 

28. Sergei Vieria Silva (IBMEC) – 30/10/2013. Participou como membro externo da banca 

de defesa de tese do Doutorado da EPGE do aluno Rafael Mourão dos Santos Rodrigues - 

Título da tese “Essays on Incentives, Procurement and Regulation”. 

 

29. Wagner Piazza Gaglianone (BACEN) – 19/11/2013. Participou como membro externo da 

banca de defesa de tese do Doutorado da EPGE do aluno Vitor Pina Dias - Título da tese 

“Ensaios em econometria aplicada”. 

 

30. Elcyon Caiado Rocha Lima (UERJ) – 27/11/2013. Participou como membro externo da 

banca de defesa de tese do Doutorado da EPGE do aluno Alexis Maka - Título da tese 

“On testing the phillips curves, the is curves, and the interaction between fiscal and 

monetary policies”. 



 

169 

 

31. André Minella (SPE/MF) – 27/11/2013. Participou como membro externo da banca de 

defesa de tese do Doutorado da EPGE do aluno Alexis Maka - Título da tese “On testing 

the phillips curves, the is curves, and the interaction between fiscal and monetary 

policies”. 

 

32. Fernando Augusto Adeodato Veloso (FGV/IBRE): 

a. 19/11/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de tese do 

Doutorado da EPGE do aluno Vitor Pina Dias - Título da tese “Ensaios em 

econometria aplicada”. 

b. 18/12/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de tese do 

Doutorado da EPGE do aluno Leonardo Fonseca da Silva - Título da tese “Ensaios 

sobre Transformação Estrutural, Crescimento e Educação”. 

c. 27/05/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação do 

Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial da EPGE do aluno Bruno 

Elias Pires – Título da dissertação “Estudo de viabilidade de parceria público-privada 

em Educação Básica”. 

d. 24/06/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação do 

Mestrado Acadêmico da EPGE do aluno Felipe Gomes Pereira Coutinho – Título da 

dissertação “Transformação Estrutural e Crescimento da Produtividade: Uma 

Investigação Empírica” 

 

33. Marcelo Rodrigues dos Santos (INSPER): 

a. 18/12/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de tese do 

Doutorado da EPGE do aluno Leonardo Fonseca da Silva - Título da tese “Ensaios 

sobre Transformação Estrutural, Crescimento e Educação”. 

b. 18/12/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação do 

Mestrado Acadêmico da EPGE da aluna Luciene Torres de Mello Pereira – Título da 

dissertação “Transformação Estrutural, Educação e Fertilidade: O caso do Brasil e da 

Coreia do Sul”. 

 

34. José Valentim Machado Vicente (IBMEC) – 11/06/2013. Participou como membro 

externo da banca de defesa de dissertação do Mestrado Acadêmico da EPGE do aluno 

Adriano Augusto de Faria - Título da dissertação “Previsão da estrutura a termo brasileira 

utilizando de fatores macroeconômicos”. 

 

35. Carlos Henrique Leite Corseuil (IPEA) – 12/06/2013. Participou como membro externo 

da banca de defesa de dissertação do Mestrado Acadêmico da EPGE do aluno Ignacio 

Crespo Rey - Título da dissertação “Trade liberalization and regional impacts on residual 

wage inequality: evidence from Brazil”. 

 

36. Bruno Cesar Aurichio Ledo (FEA/USP) – 14/06/2013. Participou como membro externo 

da banca de defesa de dissertação do Mestrado Acadêmico da EPGE do aluno Rafael 
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Roos Guthmann - Título da dissertação “A dynamic model of simultaneous price 

competition with switching and search costs”. 

 

37. Ricardo Dias de Oliveira (INSPER) – 17/06/2013. Participou como membro externo da 

banca de defesa de dissertação do Mestrado Acadêmico da EPGE da aluna Júlia 

Fernandes Araújo da Fonseca - Título da dissertação “Aggregate uncertainty, 

disappointment aversion and the business cycle”. 

 

38. Eduardo Zilberman (PUC-RJ): 

a. 20/05/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação 

do Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial da EPGE do aluno 

Daniel Pion Paranhos – Título da dissertação “Abertura Financeira, Restrição de 

Crédito, Investimentos”. 

b. 17/06/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação 

do Mestrado Acadêmico da EPGE do aluno Arthur Galego Mendes - Título da 

dissertação “Central bank balance sheet concerns and credible escape from the 

liquidit trap”. 

c. 19/06/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação 

do Mestrado Acadêmico da EPGE do aluno João Paulo Valente – Título da 

dissertação “A study of the impacts of quantitative easing on the macroeconomics 

variables”. 

d. 19/06/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação do 

Mestrado Acadêmico da EPGE do aluno Filipe Bruno da Silva – Título da dissertação 

“Uma análise de políticas fiscais: modelo dsge novo-keynesiano com armadilha da 

liquidez”. 

 

39. Gabriel Chequer Hartung (BBM Investimentos): 

a. 19/06/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação do 

Mestrado Acadêmico da EPGE do aluno João Paulo Valente – Título da 

dissertação “A study of the impacts of quantitative easing on the macroeconomics 

variables”. 

b. 24/05/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação do 

Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial da EPGE do aluno Marco 

Bril – Título da dissertação “Impacto dos Países Desenvolvidos e Emergentes na 

Economia Brasileira”. 

 

40. Vinicius do Nascimento Carrasco (PUC-RJ) – 19/06/2013. Participou como membro 

externo da banca de defesa de dissertação do Mestrado Acadêmico da EPGE do aluno 

Diego Crespo Santiago – Título da dissertação “A dynamic model of simultaneous price 

competition with switching and search costs”. 

 

41. Victor Filipe Martins-da-Rocha (FGV/EESP) – 20/06/2013. Participou como membro 

externo da banca de defesa de dissertação do Mestrado Acadêmico da EPGE do aluno 
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Gustavo Quinderé Saraiva – Título da dissertação “Modelos de equilíbrio geral dinâmico 

com custo de default”. 

 

42. Samuel Abreu Pessoa (FGV/IBRE) – 24/06/2013. Participou como membro externo da 

banca de defesa de dissertação do Mestrado Acadêmico da EPGE do aluno Felipe Gomes 

Pereira Coutinho – Título da dissertação “Transformação Estrutural e Crescimento da 

Produtividade: Uma Investigação Empírica”. 

 

43. Jefferson Donizeti Pereira Bertolai (FEA/USP) – 28/06/2013. Participou como membro 

externo da banca de defesa de dissertação do Mestrado Acadêmico da EPGE do aluno 

Caio Augusto Colnago Teles – Título da dissertação “Money Distribution with 

Intermediation”. 

 

44. Jorge Saba Arbache Filho (BNDES) – 30/07/2013. Participou como membro externo da 

banca de defesa de dissertação do Mestrado Acadêmico da EPGE do aluno Vinicius 

Silvestrin Pantoja Teles – Título da dissertação “Aspectos do Comércio entre China e 

Brasil e seus Impactos”. 

 

45. Ângelo Luiz Rocha Polydoro (FGV/IBRE) - 29/10/2013. Participou como membro 

externo da banca de defesa de dissertação do Mestrado Acadêmico da EPGE do aluno 

Rafael de Braga Castilho – Título da dissertação “Estimation of random coefficients logit 

demand models: An application to the Brazilian fixed income fund Market”. 

 

46. Marcelo Cunha Medeiros (PUC-RIO): 

a. 29/05/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação do 

Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial da EPGE do aluno Carlos 

Felipe Barros – Título da dissertação “Profundidade de Mercado na BM&Fbovespa”. 

b. 17/09/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação do 

Mestrado Acadêmico da EPGE do aluno Lucas Pimentel Vilela – Título da dissertação 

“Wald tests for IV regression with weak instruments”. 

c. 16/12/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação do 

Mestrado Acadêmico da EPGE do aluno Diego Gusmão Brandão – Título da 

dissertação “Utilizando estimadores entrópicos generalizados na estimação de 

modelos de apreçamento de ativos”. 

 

47. Ruy Monteiro Ribeiro – 23/12/2013. Participou como membro externo da banca de 

defesa de dissertação do Mestrado Acadêmico da EPGE da aluna Lira Rocha da Mota – 

Título da dissertação “The brazilian securities lending market: an empirical approach”. 

 

48. Marcelo de Sales Pessoa – 29/01/2013. Participou como membro externo da banca de 

defesa de dissertação do Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial da 
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EPGE do aluno Daniel Salles da Padua – Título da dissertação “Estilo, movimento e 

previsibilidade de retorno - uma Analise do Mercado Brasileiro entre 2000-2011”. 

 

49. Maurício Canêdo Pinheiro (FGV/IBRE): 

a. 19/04/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação do 

Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial da EPGE do aluno 

Lorenzo Pieri – Título da dissertação “O Mecanismo de Transmissão de Preços do 

Petróleo para a Gasolina e para o Diesel nos EUA nos anos 2000”. 

b. 27/05/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação do 

Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial da EPGE do aluno 

Antônio Primo Ferreira Neto – Título da dissertação “Uma Análise Econômica das 

Mudanças Regulatórias no Setor de Petróleo no Brasil”. 

c. 28/05/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação do 

Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial da EPGE do aluno André 

Luiz Mofato– Título da dissertação “O Impacto dos Gastos com Publicidade nas 

Vendas das Firmas: Avaliação Empírica”. 

d. 29/05/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação do 

Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial da EPGE da aluna 

Débora Carneiro Leão – Título da dissertação “Medindo a produtividade total dos 

fatores da indústria extrativa brasileira”. 

e. 27/06/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação do 

Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial da EPGE do aluno 

Marcelo Ferreira da Costa – Título da dissertação “Associar o Desempenho dos 

Índices de Saúde com Saneamento Básico nos Estados Brasileiros e se a Filiação 

Partidária afeta ou não esses Indicadores”. 

 

50. Osmani Teixeira de Carvalho Guillén (Instituto Pereira Passos) (IBMEC): 

a. 23/05/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação do 

Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial da EPGE do aluno Lucas 

de Moura Reis – Título da dissertação “Determinantes da apreciação cambial 

brasileira nos anos 2000”. 

b. 27/11/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação do 

Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial da EPGE do aluno 

Victor Veloso Moitinho – Título da dissertação “Uso da medida de risco de foster- 

hart para estimação de retornos: aplicação ao mercado de ações brasileiro”. 

 

51. Rosemarie Bröker Bone (UFRJ) – 24/05/2013. Participou como membro externo da 

banca de defesa de dissertação do Mestrado Profissional em Finanças e Economia 

Empresarial da EPGE do aluno Willian Freitas de Almeida – Título da dissertação “O 

efeito dos gastos em pesquisa e desenvolvimento nas ações das empresas petrolíferas”. 

 

52. Luiz Felipe Maciel – 24/05/2013. Participou como membro externo da banca de defesa 

de dissertação do Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial da EPGE 
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do aluno Sálvio Pontes Moreira da Rocha– Título da dissertação “Uma estimativa da 

função de produção no setor sucroalcooleiro utilizando microdados de custos”. 

 

53. Rafael Martins de Souza (IBMEC) – 27/05/2013. Participou como membro externo da 

banca de defesa de dissertação do Mestrado Profissional em Finanças e Economia 

Empresarial da EPGE do aluno Rafael Alfinito Vieira – Título da dissertação 

“Ineficiências entre os mercados onshore e offshore de Renminbi”. 

 

54. Sergio Guimaraes Ferreira (Instituto Pereira Passos) – 27/05/2013. Participou como 

membro externo da banca de defesa de dissertação do Mestrado Profissional em Finanças 

e  Economia Empresarial da EPGE do aluno Bruno Elias Pires – Título da dissertação 

“Estudo de viabilidade de parceria público-privada em Educação Básica”. 

 

55. Claudio Furtado (FGV/EAESP) - Participou como membro externo da banca de defesa de 

dissertação do Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial da EPGE do 

aluno Caio Cézar Monteiro Ramalho – Título da dissertação “An Essay on Private 

Equity: The History and Fundamentals of Fundraising in Brazil”. 

 

56. Myrian Beatriz Eiras das Neves (Banco Central do Brasil): 

a. 28/05/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação do 

Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial da EPGE da aluna 

Helena Rangel Margem – Título da dissertação “Participação das Mulheres no 

Conselho de Administração e Diretoria, valor e desempenho das Companhias 

Brasileiras de capital aberto”. 

b. 28/05/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação do 

Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial da EPGE do aluno Pedro 

Henrique de Souza Bruno– Título da dissertação “A Relação entre Valor e 

Desempenho com a Estrutura de Controle Acionário das Empresas Brasileiras”. 

c. 18/12/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação do 

Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial da EPGE da aluna Carol 

Inoue Dick – Título da dissertação “Insights on corporate sustainability and share 

value: an event study for brazilian market”. 

 

57. Luiz de Magalhães Ozorio (IBMEC) – 28/05/2013. Participou como membro externo da 

banca de defesa de dissertação do Mestrado Profissional em Finanças e Economia 

Empresarial da EPGE do aluno Luís Renato de Carvalho – Título da dissertação “Efeitos 

da baixa liquidez em posições compradas em relação às posições vendidas sobre o 

desempenho de fundos long short em situações de crise sistêmica”. 

 

58. Marcos Antônio Coutinho da Silveira (IPEA): 

a. 29/05/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação do 

Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial da EPGE do aluno José 
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Gustavo Macedo Guimarães – Título da dissertação “Persistência na Performance de 

fundos de Investimento Imobiliário Brasileiros entre 2008 e 2012”. 

b. 29/05/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação do 

Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial da EPGE do aluno Tiago 

Lacerda Nader Duba – Título da dissertação “Alocação de Recursos: Nível Ótimo de 

Diversificação Intraclasse entre Fundos de Investimentos Abertos no Brasil”. 

 

59. Luiz Felipe Amaral (PUC-RJ) – 27/11/2013. Participou como membro externo da banca 

de defesa de dissertação do Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial 

da EPGE da aluna Natasha Gaetner – Título da dissertação “O fator comum associado à 

dinâmica de preços das commodities”. 
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ANEXO C - SEMINÁRIOS DE PESQUISA 

 

1. Fernanda Brollo (University of Alicante) – 18 a 19/01/13. Apresentou o trabalho “What 
happens when a woman wins a close election? evidence from brazil” no Seminário de 
Pesquisa Econômica. 

 
2. Miguel Almunia (University of California, Berkeley) – 20 a 21/01/13. Apresentou o trabalho 

“The efficiency costs of tax enforcement: evidence from a panel of spanish firms” no 
Seminário de Pesquisa Econômica. 

 

3. Manuel Macera (University of Minnesota) – 28/01/13. Apresentou o trabalho “Credit 
crises and private liquidity: the role of household debt” no Seminário de Pesquisa 
Econômica. 

 

4. Leandro Gorno (Princeton Universty) – 29 a 31/01/13. Apresentou o trabalho ”Dynamic 
monopoly pricing when competing with new experience substitutes” no Seminário de 
Pesquisa Econômica. 

 

5. Jaqueline Oliveira (Yale University) – 29/01/13. Apresentou o trabalho “The value of 
children: intergenerational transfers, fertility, and human capital” no Seminário de 
Pesquisa Econômica. 

 

6. Francisco Costa (London School of Economics) – 31/01/13. Apresentou o trabalho “Can 
rationing affect long run behavior? evidence from brazil” no Seminário de Pesquisa 
Econômica. 

 

7. Antonio Gargano (Rady School of Management, UCSD) – 01 a 08/02/13. Apresentou o 
trabalho “Return predictability in recessions: an asset pricing perspective” no Seminário de 
Pesquisa Econômica 

 

8. Martin Guzman (Brown University) – 02 a 05/02/13. Apresentou o trabalho “Over 
borrowing crises and the role of expectations” no Seminário de Pesquisa Econômica. 

 

9. Luis Llosa (University of California, Los  Angeles) – 04 a 07/02/13. Apresentou o trabalho 
“Terms of trade and measured productivity in emerging market business cycles” no 
Seminário de Pesquisa Econômica. 
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10. Elisa Belfiori (Universidade de Minnesota) – 06 a 07/02/13. Apresentou o 
trabalho“Carbon trading, carbon taxes and social discounting” no Seminário de Pesquisa 
Econômica. 

 
11. Edson Severnini (Un.da California, Berkeley) – 25/02/13. Apresentou o trabalho “The 

power of hydroeletric dams: agglomeration spillovers” no Seminário de Pesquisa 
Econômica. 

 

12. Partha Dasgupta (University of Cambridge) – 26/02/13. Apresentou o tema “Green 
National Accounts” em palestra da EPGE. 

 

13. Bernard Salanié (Columbia University) – 27/02/13 a 04/03/13. Apresentou o trabalho 
“Taking matching models to the data” no Seminário de Pesquisa Econômica. 

 

14. Eduardo Engel (Yale University) – 12/03/13. Apresentou o trabalho “Missing aggregate 
dynamics: on the slow convergence of lumpy adjustment models” no Seminário de 
Pesquisa Econômica. 

 

15. Bo E.Honore (Princeton) – 12 a 16/03/13. Apresentou o trabalho “Interdependent 
durations in joint retirement” no Seminário de Pesquisa Econômica. 

 

16. Laxman Kumar Behera (Institute for Defence Studies and Analyses, IDSA) – 12/03/13 a 
01/07/13. Ministrou palestras e o curso “A Economia Política da Prática de Offset: 
Estudos de Caso sobre a Austrália, Brasil, Coréia do Sul, Índia e Malásia”. 

 

17. Alp Simsek (Havard University) – 26/03/13. Apresentou o trabalho “A welfare criterion for 
models with distorted beliefs” no Seminário de Pesquisas Econômicas. 

 

18. Felix Kubler (ISB, U.Zurich) – 01 a 05/04/13. Apresentou o do trabalho ”Applying negishi’s 
method to stochastic models with overlapping generations” no Seminário de Pesquisa 
Econômica. 

 

19. Alain Hecq (School of Business and Economics e Department of Quantitative 
Economics,Maastricht University) – 01 a 15/04/13. Desenvolveu o trabalho de pesquisa 
sobre “Permanent-transitory decompositions under present value model restrictions”. 

 
20. João Manuel Amaro de Mattos (Universidade de Lisboa): 

c. 15/04/13 a 06/06/13. Ministrou os cursos de Investimentos e Finanças Corporativas II 
para o Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial da EPGE. 
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d. 28/05/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação do 
Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial da EPGE do aluno Caio 
Cézar Monteiro Ramalho – Título da dissertação “An Essay on Private Equity: The 
History and Fundamentals of Fundraising in Brazil”. 

 
21. Marcelo Zouain Pedroni (Un. Minnesota) – 15/04/13. Apresentou o trabalho “Optimal 

fiscal policy in a model with uninsurable idiosyncratic shock” no Seminário de Pesquisa 
Econômica. 

 

22. Francisco Ruge-Murcia (Universidade de Montréal, Québec) – 16 a 19/04/13. Apresentou o 
trabalho: “Skewness risk and bond prices” no Seminário de Pesquisa Econômica. 

 

23. Pedro Saffi (University of Cambridge) – 16/04/13. Apresentou o trabalho ”Deleveraging 
risk” no Seminário de Pesquisa Econômica. 

 

24. Flávio Cunha (University of Pennsylvania): 
c. 25/04/13. Apresentou o trabalho “Eliciting maternal expectations about the 

technology of skill formation” no Seminário de Pesquisa Econômica. 
d. 25/04/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de tese do 

Doutorado da EPGE do aluno Rafael de Vasconcelos Xavier Ferreira – Título da tese 
“Essays in corporate bankruptcy”. 

 
25. Jan Eeckhout (Universitat Pompeu Fabra) – 30/04/13 a 03/05/13. Apresentou o trabalho 

“Matching information” no Seminário de Pesquisa Econômica. 
 
26. Jan Werner (University of Minnesota) – 04 a 11/05/13. Apresentou o trabalho “Asset 

ricing bubbles and debt constraints'' no Seminário de Pesquisa Econômica. 
 

27. Martin Eichenbaum (Northwestern University) – 08 a 10/05/13. Apresentou o trabalho 
“Valuation risk and asset pricing” no Seminário de Pesquisa Econômica e o tema 
“Unemployment and business cycles” na 3rd Global Conference Business Cycles – 
Vale/EPGE. 

 

28. Bruce Kasman (JP Morgan) – 09 a 10/05/13. Apresentou o tema “The global economic 
outlook” na 3rd Global Conference Business Cycles – Vale/EPGE. 

 

29. Marco Terrones (IMF) – 09 a 10/05/13. Apresentou o tema “Global recessions and global 
recoveries” na 3rd Global Conference Business Cycles – Vale/EPGE. 
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30. Frank Schorfheide (University of Pennsylvania) - 09 a 10/05/13. Apresentou o tema “A 
new class of nonlinear time series models for the evaluation of dsge models” na 3rd Global 
Conference Business Cycles – Vale/EPGE; 

 
31. Chris Sims - Prêmio Nobel (Princeton University) – 09 a 10/05/13. Apresentou o tema 

“Using financial data in macroeconomic model” na 3rd Global Conference Business Cycles – 
Vale/EPGE. 

 

32. Eswar S. Prasad (Cornell University) – 09 a 10/05/13. Apresentou o tema “International 
spillovers: real and financial channels” na 3rd Global Conference Business Cycles – 
Vale/EPGE. 

 

33. Marcelle Chauvet (U.C. Riverside) – 09 a 10/05/13. Apresentou o tema “Microfoundations 
of inflation persistence in the new keynesian phillips curve” na 3rd Global Conference 
Business Cycles – Vale/EPGE. 

 

34. Ataman Ozyildirim (TCB) – 09 a 10/05/13. Apresentou o tema “Business-cycle indicators: 
an application for Brazil” na 3rd Global Conference Business Cycles – Vale/EPGE. 

 

35. Gary Hansen (UCLA) – 09 a 10/05/13. Apresentou o trabalho “Health insurance reform: the 
impact of medicare buy-in” no Seminário de Pesquisa Econômica e o tema “Fiscal reform 
and government debt in Japan: a neoclassical perspective” na 3rd Global Conference 
Business Cycles – Vale/EPGE. 

 

36. Mark W. Watson (Princeton University) – 09 a 10/05/13. Apresentou o tema “Inference in 
structural vars with external instruments” na 3rd Global Conference Business Cycles – 
Vale/EPGE. 

 

37. Domenico Giannone (Université Libre de Bruxelles) – 09 a 10/05/13. Apresentou o tema 
“Now-casting and the real-time data flow” na 3rd Global Conference Business Cycles – 
Vale/EPGE. 

 

38. Edward C. Prescott - Prêmio Nobel (Arizona State University) - 09 a 10/05/13.Apresentou o 
tema “How to restore us prosperity” na 3rd Global Conference Business Cycles – 
Vale/EPGE. 

 

39. Wei Xiong (Universidade de Princeton) – 13 a 14/05/13. Apresentou o trabalho “Feedback 
effects of commodity futures prices” no Seminário de Pesquisa Econômica. 
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40. Delfim Gomes Neto (Universidade do Minho): 
a. 13 a 31/05/13. Desenvolveu projeto de pesquisas em Comércio Internacional e 

Macroeconomia, apresentou artigo e visitou o INCT de Educação, Desenvolvimento 
Econômico e Inserção Social; 

b. 09 a 20/09/13. Visitou o INCT de Educação, Desenvolvimento Econômico e Inserção 
Social. 

 
41. Jack Porter (University of Wiscosin) – 20 a 26/05/13. Apresentou o trabalho “Moment 

inequalities for semiparametric multinomial choice with fixed effects” no Seminário de 
Pesquisa Econômica. 

 
42. Roberto Pinheiro (Leeds School of Business, University of Colorado) – 19 a 20/06/13. 

Apresentou o trabalho “Health insurance as a productive factor” no Seminário de Pesquisa 
Econômica. 

 

43. Pedro Teles (Universidade Católica Portuguesa) – 21 a 28/07/13 e 23 a 24/09/13.Realizou 
trabalho de pesquisa com o Prof. Carlos Eugênio da Costa. 

 

44. Maria Cristina Terra (Université de Cergy Pontoise): 
a. 22/07 a 14/09/13. Visitou o INCT de Educação, Desenvolvimento Econômico e 

Inserção Social; 
b. 04 a 11/12/13. Visitou o INCT de Educação, Desenvolvimento Econômico e Inserção 

Social. 
 
45. Eduardo M. de Azevedo (Wharton, University of Pennsylvania) – 06 a 26/08/13. Visita à 

Escola em trabalho independente. 
 
46. Whitney Newey (MIT) – 08/08/2013. Apresentou o trabalho "Individual Heterogeneity 

and Average Welfare" no Seminário de Pesquisa Econômica. 
 

47. Geert Ridder (University of Southern California) – 08 a 09/08/13. Participou do Seminário 
de Pesquisa Econômica da EPGE e se reuniu com os professores Marcelo Moreira e 
Whitney Newey. 

 

48. Saroj Bhattarai (Pennsylvania State University) – 14/08/2013. Apresentou o trabalho 
“Optimal Monetary Policy in a Currency Union with Interest Rate Spreads" no Seminário de 
PesquisaEconômica. 

 

49. Alberto Trejos (Incae) – 15/08/2013. Apresentou o trabalho “Money and liquidity: Na 
a. Integrated Approach” no Seminário de Pesquisa Econômica. 
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50. Thierry Verdier (Paris School of Economics) – 22 a 27/08/13. Apresentou palestra com o 

tema “Culture, Institutions and Economic Development: What do Economists have to 
Say on This?” para os alunos da Graduação, dentro do Ciclo de Debates Temas 
Contemporâneos II. 

 
51. Piero Gottard (European University Institute) – 29/08/2013. Apresentou o trabalho 

“Equilibrium Corporate Finance: Makowski meets Prescott and Townsend" no Seminário de 
Pesquisa Econômica. 

 

52. Adriano Rampini (Fuqua Business School,Duke University) – 12/09/2013. Apresentou o 
trabalho “Financial Intermediary Capital” no Seminário de Pesquisa Econômica. 

 

53. Luis A. V. Catão (IMF - International Monetary Fund) – 10/10/13. Apresentou o trabalho 
"External Liabilities and Crises" no Seminário de Pesquisa Econômica. 

 

54. Frédéric Malherbe (London Business School) – 31/10/13. Apresentou o trabalho "Optimal 
capital requirements over the business and financial cycles” no Seminário de Pesquisa 
Econômica. 

 

55. Daniel Gottlieb (Wharton University): 
a. 05/11/2013. Apresentou o trabalho "Simultaneous Adverse Selection and Moral 

Hazard" no Seminário de Pesquisa Econômica; 
b. 30/10/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de tese do 

Doutorado a EPGE do aluno Rafael Mourão dos Santos Rodrigues - Título da tese 
“Essays on Incentives, Procurement and Regulation”. 

 
56. Cezar A. Ramos Santos (Univiversity of Mannheim) – 21/11/2013. Apresentou o trabalho "An 

Equilibrium Model of the African HIV/AIDS Epidemic" no Seminário de Pesquisa Econômica. 
 
57. Lucas Maestri (Toulouse School of Economics) – 28/11/2013. Apresentou o trabalho 

"Competitive Screening under Heterogeneous Information" no Seminário de Pesquisa 
Econômica. 

 

58. Leandro Carvalho (University of Southern California) – 02/12/2013. Apresentou o trabalho 
"The Effects of Savings on Risk -Taking and Intertemporal Choice Behavior" no Seminário de 
Pesquisa Econômica. 
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59. Flavio Menezes (University of Queensland) – 03 a 23/12/13. Realizou trabalho de pesquisa 
com a Profª Joisa Dutra. 

60. Johan Walden (University of California) – 04/12/2013. Apresentou o trabalho "Trading, 
Profits, and Volatility in a Dynamic Information Network Model" no Seminário de Pesquisa 
Econômica. 

 
61. Mark Watson (Princeton University) – 05/12/2013. Apresentou o trabalho "Measuring 

Uncertainty about Long-Run Predictions" no Seminário de Pesquisa Econômica. 
 

62. Benjamin Holcblat (BI Norwegian Business School) – 13 a 14/12/13. Realizou trabalho de 
pesquisa com o Prof. Caio Almeida. 

 

63. Robert Lucas – Prêmio Nobel (University of  Chicago) – 17/12/2013. Ministrou a Palestra 
de Encerramento do Ano Letivo dos Programas da EPGE sobre o tema “Ideas and 
Growth”. 

 

64. Tiago Cavalcante (Universidade de Cambridge): 
a. 18/12/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de tese do 

Doutorado da EPGE do aluno Leonardo Fonseca da Silva - Título da tese “Ensaios 
sobre Transformação Estrutural, Crescimento e Educação”. 

b. 18/12/2013. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação 
do Mestrado Acadêmico da EPGE da aluna Luciene Torres de Mello Carvalho – 
Título da dissertação “Transformação Estrutural, Educação e Fertilidade: O caso do 
Brasil e da Coreia do Sul”. 

 
65. Gabriel Ulyssea (University of Chicago) – 19/12/2013. Apresentou o trabalho “Firms, 

Informality and Welfare” no Seminário de Pesquisa Econômica. 
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ANEXO D - EVENTOS DE EXTENSÃO 

 

 

 Visita dos alunos do 1º período do Curso de Graduação em Ciências Econômicas ao 

Centro Cultural da Justiça Federal. Nessa visita, organizada pela professora Monique 

Sochaczewski Goldfeld , os alunos tiveram a oportunidade de conhecer a história do 

prédio, como também visitar a exposição “Bureaucratics”. 

 

 Evento “Icatu Seguros por um dia”. Teve como objetivo apresentar a Icatu Seguros aos 

estudantes da FGV que foram indicados pelas coordenações. Neste, os principais 

executivos da empresa falaram sobre as áreas de negócio e sobre carreira. 

 

 Participação dos alunos no Movimento Universitário “Sangue Bom”. Evento de extensão 

organizado pelos alunos, promovendo a integração entre as Escolas da Fundação Getulio 

Vargas na campanha de doação de Sangue. 

 

 Copa FGV FIFA 13 PS3.  Campeonato organizado pelos alunos e patrocinado pelas Escolas. 

Ocorreu no período de 17 a 25/05/13 para alunos e ex-alunos. 

 

 Participação dos alunos de Economia no Seminário da EBAPE “Diálogo com o 

empreendedor: a montanha russa emocional – do start-up ao IPO”. O empreendedor 

Leandro Kenski teve um encontro com os alunos no qual compartilhou sua trajetória 

como empreendedor. 

 

 Participação dos alunos de Economia no Seminário da EBAPE “Dengue” – colaboração 

FGV/EMAp, FIOCRUZ, UFF e INRIA. O seminário foi composto de várias apresentações 

curtas sobre algumas das pesquisas em andamento nesta colaboração, iniciada durante a 

epidemia de 2008. Entre outros tópicos de nossos estudos, em que a análise matemática 

pode ser útil aos usuários finais (autoridades e técnicos da área de saúde), mencionamos a 

resistência a inseticidas, a eficácia da introdução da Wolbachia (uma bactéria introduzida 

artificialmente no Aedes Aegypti) como possível controle, a estimação da população adulta 

a partir de dados sobre as larvas, e novos métodos matemáticos, como a análise multiescala. 
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 Participação dos alunos de Economia no Seminário da EMAp sobre “Previsão de 

comportamento de mídias sociais baseada em simulação”. A FGV/EMAp – Escola de 

Matemática Aplicada – Rio de Janeiro, recebeu a pesquisadora Maíra Gatti, da IBM 

Research- Brazil. No seminário, foi abordado o projeto SMSim (Social Media SIMulation) - 

previsão de comportamento de mídias sociais baseada em simulação. O projeto, que 

teve início em 2012, conta com um grupo interdisciplinar e de muitos desafios. Nele, 

existem cinco grandes áreas que precisam ser combinadas: ciências sociais, inteligência 

artificial, processamento de linguagem natural, análise de redes sociais e big data. A 

Pesquisadora apresentou a metodologia que está sendo usada para integrar essas áreas e 

construir uma ferramenta, cujo objetivo é antecipar o comportamento em resposta a 

determinadas ações, tais como campanha de marketing e entendimento e controle de 

comportamento viral. 

 

 Participação dos alunos de Economia no Seminário da EMAp sobre “O cenário de 

startups brasileiro”. A FGV/EMAp – Escola de Matemática Aplicada – Rio de Janeiro, 

recebeu o professor Daniel Pereira, fundador da Papaya Ventures, uma aceleradora de 

startups, e da Luz Consultoria, empresa especializada em consultoria estratégica para 

startups, micro e pequenas empresas. Especialista em modelos de negócios, com um livro 

publicado sobre o assunto, possui experiência profissional em diversas empresas e 

iniciativas, como consultor e professor, entre elas a Incubadora Gênesis da PUC-RIO, 

Incubadora Rio Criativo, Incubadora da COPPE/UFRJ, Shell Iniciativa Jovem, além de ter 

tido experiência em grandes empresas, como a IBM e Assespro-RJ.  Com o atual cenário, 

em que seis em cada dez jovens brasileiros querem empreender, as startups se tornaram 

uma febre que invadiu o país. O que são startups, como elas impulsionam o 

empreendedorismo e a inovação, quais os players que compõem seu ecossistema são 

alguns dos temas que foram abordados no seminário. 

 

 Participação dos alunos de Economia no Workshop “Base de Dados Web of Science“. 

Ministrado pela professora Deborah Dias, este workshop abordou a base de dados de 

referências bibliográficas, multidisciplinar, que indexa periódicos e conferências de todo o 

mundo; o Journal Citation Reports, de análise bibliométrica de revistas, que calcula 

vários índices, inclusive o Fator de Impacto e o Endnote Web, software que permite a 

formatação automática de referências bibliográficas no Word e que auxilia na 

elaboração de trabalhos científicos. O seminário contou com a participação dos alunos do 

curso de graduação em Ciências Econômicas da  Escola Brasileira de Economia e Finanças. 
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 Participação dos alunos de Economia no Workshop “Coaching - Despertando Habilidades 

para o Sucesso”. Palestrante Luiz Carlos Doce, coach e trainer da Net Profit Brasil. 

Economista com Pós-Graduação em Análise e Projetos de Sistemas pelo IBAM/RJ, MBA 

em Engenharia Econômica pela UFF/RJ e Mestrado em Engenharia de Produção com 

ênfase em Sistemas de Gestão pela UFF/RJ. Atuou em grandes empresas nacionais e 

multinacionais. Experiência como Sócio Diretor na Alliage Consultoria em Recursos 

Humanos. O Workshop contou com a participação de diversos alunos do curso de 

graduação em Ciências Econômicas da Escola Brasileira de Economia e Finanças. 

 

 Participação dos alunos de Economia na “Copa FGV/2013”. Campeonato de futebol entre 

as Escolas da Fundação Getulio Vargas. Evento de integração. 

 

 Participação dos alunos de Economia no Seminário da EMAP “Bancos de Dados NoSQL- 

Uma Visão Geral”. Ministrada pelo professor Alexandre de Assis Bento Lima, o objetivo 

desta palestra foi promover uma visão abrangente do mundo NoSQL, descrevendo as 

principais categorias de soluções, bem como as ferramentas mais utilizadas. 

 

 Participação dos alunos de Economia no Encontro sobre Equidade de Gêneros e Gestão 

da Diversidade promovido pela Ebape. Equidade de Gêneros é um tema central para o 

desenvolvimento econômico e social. Países mais iguais são mais ricos segundo os 

levantamentos do banco Mundial e do World Economic Forum. A equidade entre os 

gêneros está entre as oito metas do milênio da ONU, pela forma como se relaciona com a 

redução da miséria, da mortalidade infantil e com a preservação ambiental. Empresas 

signatárias do pacto global da ONU são parte fundamental da implementação das 

políticas relativas ao tema. O evento foi organizado pela profª Carmen Migueles, contou 

com a presença de Jorge Soto, diretor Executivo de Sustentabilidade da Braskem, Jairo 

Flor, diretor Executivo de Pessoas e Organização da Odebrecht, Vania Somavilla, diretora 

Executiva de Recursos Humanos, SS, Sustentabilidade e Energia da Vale, Denise Alves, 

diretora Executiva de Sustentabilidade da Natura, Alessandro Bonorino, vice-presidente 

Global de Recrutamento e Aquisição de Talentos da IBM. 

 

 Participação dos alunos de Economia no IV Workshop de Visualização Interativa, 

promovido pela Emap. A área de visualização abrange o estudo de aplicações de técnicas 

e de algoritmos para produzir representações visuais de massas de dados oriundas das 
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mais diversas áreas bem como ferramentas que deem suporte à exploração interativa ou 

análise das bases de dados. Neste contexto, muitos problemas podem ser resolvidos, 

incluindo, por exemplo, aquisição armazenamento, comunicação, análise computacional, 

percepção humana e interação homem-computador. Além dos docentes da FGV/DIREITO 

RIO, o evento contou com a presença dos professores Luis Gustavo Nonato (USP/São 

Carlos), Maria Cristina Ferreira (USP/São Carlos), João Comba (UFRGS) e Carla Freitas 

(UFRGS). 

 

 Participação dos alunos de Economia no “I Encontro Internacional - Resolução 

consensual de conflitos ambientais”, promovido pela Direito Rio. O evento reuniu 

especialistas nacionais e internacionais em seminários e workshops. O painel de abertura 

“Desafios para a resolução de conflitos ambientais” contou com as presenças de 

importantes nomes ligados ao Meio Ambiente como a Ministra de Estado do Meio 

Ambiente Izabella Mônica Vieira Teixeira, o Secretário Estadual do Ambiente Carlos Minc, a 

Presidente do Instituto Estadual do Ambiente Marilene Ramos entre outros. O Vice-Diretor 

de Ensino, Pesquisa e Pós-graduação da Escola Sérgio Guerra presidiu a mesa, ao lado do 

Coordenador do CDMA, Rômulo Sampaio. Aconteceram várias palestras com diversos 

profissionais e especialistas sobre a temática de resolução de conflitos, sobre a presidência 

do professor do CDMA Antonio Reis. Os professores da FGV Yann Duzert e Tania Almeida 

foram alguns dos palestrantes. Os workshops sobre temas como “Princípios, técnicas e 

formatos da resolução consensual de conflitos multipartes”, “Contexto da resolução de 

conflitos ambientais no Brasil”, entre outros, foram ministrados por professores da Florida 

State University e University of Central Florida. A tradução foi realizada pelos professores 

Luciane Moessa e Antonio Reis. 

 

 Participação dos alunos de Economia no evento “Internet e política no Brasil”, 

promovido pela Emap. Palestrante Miguel Lannes Fernandes é graduado em Engenharia de 

Computação pela UFRJ e pós-graduando em Sociologia Política e Cultura pela PUC/Rio. É 

um dos idealizadores do portal Repolitica. No seminário foi discutidos argumentos sobre 

o uso da Internet e como ela se relaciona com a realidade brasileira. Foi apresentado o 

portal Repolítica – grande banco de dados de políticos brasileiros, que reúne tanto as 

informações públicas como notícias, vídeos e opiniões dos eleitores sobre cada candidato. 

 

 Participação dos alunos de Economia no Seminário do IBRE: Os Desafios da 

Competitividade. A questão da melhoria da competitividade tem hoje, talvez mais do 

que nunca no passado, enorme importância na agenda de política econômica do Brasil. O 
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permanente interesse está relacionado ao desempenho da produção industrial do país, que 

teima em permanecer morno apesar da adoção de um amplo conjunto de medidas. O 

seminário teve como objetivo abordar diversas questões relacionadas ao tema a partir de 

análise de especialistas reunidos pelo Instituto Brasileiro de Economia – FGV/IBRE. 

 

 Participação dos alunos de Economia no fórum internacional de Direito e Economia. O 

evento, um dos mais importantes fóruns de Direito e Economia do mundo, aconteceu 

pela primeira vez no Brasil e foi organizado pelo Centro de Pesquisas em Direito e 

Economia (CPDE). A última edição aconteceu na Universidade de Berkeley, Califórnia. 

CLEF é um fórum conjunto americano-europeu-asiático que se reúne uma vez por ano com 

o objetivo de desenvolver uma melhor compreensão comparativa das questões jurídicas 

que surgem em vários países através da aplicação da metodologia da Análise Econômica 

do Direito. Suas atividades são de natureza pluridisciplinar e multinacional. Além disso, 

o CLEF facilita o intercâmbio entre os estudiosos da área, convidando-os para 

apresentarem trabalhos durante o encontro. Segundo o coordenador do CPDE, Antônio 

José Maristrello Porto, trata-se de um grande seminário de pesquisa. “O evento foi um 

marco para a academia no Brasil, uma vez que promoverá a discussão de ideias e o 

diálogo entre professores de importantes universidades ao redor do mundo”, explica. 

Além de professores da DIREITO RIO e da Escola de Direito de São Paulo (DIREITO GV), 

estão presentes professores de diversas universidades do mundo, como UC Berkeley Law 

School, ETH Zürich, University of Oxford Faculty of Law e Columbia Law School. 

 

 Participação dos alunos de Economia no Workshop Regulação, promovido pela FGV 

Projetos. Discussão das práticas, mudanças e tendências na área de regulação para os 

diversos setores da economia, com ênfase nas visões jurídicas e econômica sobre o tema. 

 

 Participação dos alunos de Economia no Seminário Análise Conjuntural, promovido 

pelo Ibre. Os Seminários de Análise Conjuntural realizados pelo Instituto Brasileiro de 

Economia (FGV/IBRE) tem por objetivo avaliar o desempenho recente e as perspectivas da 

economia brasileira em uma visão de curto e médio prazo. Além disso, proporcionam a 

disseminação de indicadores, estatísticas e pesquisas – qualitativas e quantitativas – 

produzidas pelo IBRE. 

 

 Participação dos alunos de Economia na Palestra “Neurociência”, promovido pela FGV 

Projetos. A FGV Projetos promoveu o encontro “As neurociências e o processo social”, que 
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discutiu a neurociência e sua aplicação em processos sociais como educação e saúde. 

O evento contou com palestras do premiado neurocientista europeu Antônio Damásio – 

especialista em ciência cognitiva e estudos do cérebro e emoções humanas – e do ex-

ministro da Saúde e hoje coordenador de projetos da FGV Projetos, José Gomes 

Temporão. Os especialistas deram um panorama do setor no Brasil e no mundo, abordando 

os avanços da neurociência aplicada e sua contribuição para os processos sociais. 

 

 Participação dos alunos de Economia no Seminário “Desafios e oportunidades da 

aplicação da Matemática nas Ciências Biológicas, Humanas e Sociais”, promovido pela 

Emap. A Escola de Matemática Aplicada (FGV/EMAp), vem buscando, por meio da 

colaboração com outras Escolas da Fundação, desenvolver pesquisas inovadoras nas 

Ciências Humanas e Sociais. Na área da biomatemática, através de parcerias com a 

Fundação Oswaldo Cruz, também vem desenvolvendo diversos trabalhos, dentre os quais 

se destacam iniciativas na modelagem matemática da dinâmica da Dengue. Este seminário 

apresentou um sumário de parte desta produção acadêmica e tecnológica recente, mais 

especificamente do Núcleo de Análise e Modelagem de Dados, coordenado pelos 

professores da FGV/EMAp Renato Souza e Flávio Coelho. 

 

 Participação dos alunos de Economia no Seminário "Engenharia de Requisitos - Análise de 

Negócio", promovido pela Emap. Seminário ministrado pela Verônica Taquette Vaz, da 

empresa Inoa Sistemas. Com objetivo de aprofundar o conhecimento sobre as técnicas 

utilizadas na Análise de Negócios e sobre os desafios ainda vigentes na área. 

 

 Participação dos alunos de Economia no Fórum Metrópole Sustentável: 

desenvolvimento sustentável, inclusão e governança, promovido pela FGV Projetos. O 

fórum procura fomentar as discussões sobre o futuro da região metropolitana do Rio 

de Janeiro num espectro bem amis amplo, tendo como pano de fundo a sustentabilidade 

em seus diferentes aspectos. 

 

 Participação dos alunos de Economia no III Seminário sobre Matriz e Segurança 

Energética Brasileira, promovido pelo Ibre. O evento é um dos principais fóruns atuais 

para o debate e ampla divulgação sobre a questão energética no país, com 

repercussão nacional e internacional. 
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 Participação dos alunos de Economia na palestra “O uso da Técnicas de Otimização na 

Economia dos Recursos Naturais”, promovido pela Emap. Palestrante Adriano Bandeira, 

professor dos cursos de graduação em Engenharia e de pós-graduação em Engenharia de 

transportes do IME. Possui doutorado em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental com 

ênfase em Gestão Integrada de Recursos Hídricos pela UFRGS. Durante do seminário o 

palestrante abordou uma forma de planejamento da exploração de recursos naturais, que 

maximize a renda gerada sob a consideração da taxa de reposição dos recursos renováveis 

e do limite das reservas dos recursos não renováveis. 

 

 Participação dos alunos de Economia no Seminário “Como devemos usar Assistentes 

Virtuais no processo de aprendizagem?”,  promovido  pela  Emap.  Palestrante Johan 

Ahlund é graduado pela Stockholm School of Economics, com especialização em Finanças e 

Contabilidade. O seminário apresentou a tecnologia de Assistente Virtual (AV) em diversas 

aplicações. O AV é um software que realiza diálogos como um ser humano e é capaz 

de responder perguntas complexas sobre um determinado assunto. 

 

 Participação dos alunos de Economia no debate sobre empreendedorismo e startups, 

promovido pela Empresa Junior da FGV. A Empresa Júnior dos alunos de graduação da 

Fundação Getulio Vargas (FGV Jr.) realizou o primeiro “Dia FGV Jr. de empreendedorismo e 

startups” – evento com objetivo de destacar o papel das empresas juniores no 

desenvolvimento de habilidades importantes para empreendedores e executivos. No 

encontro, empresários convidados falaram sobre a rotina dos empreendedores, além dos 

caminhos traçados para criação de uma empresa. Os palestrantes – entre eles o fundador 

da Gigalink, Osvaldo Lucho – também relataram suas histórias e desafios profissionais. O 

sócio da aceleradora 21212, Frederico Lacerda, ressaltou a importância das startups e 

afirmou que "trabalhar em uma empresa júnior foi fundamental” para sua trajetória. Já o 

cofundador da Easy Aula, Diego Alvarez Correa, ressaltou que “empreendedorismo é 

carreira”. Aberto às universidades do Rio de Janeiro, empresas juniores do município e 

parceiros, o evento aconteceu na sede da FGV. 

 

 Participação dos alunos de Economia no Curso de Extensão - Excel 2010, promovido 

pela Emap. O curso foi ministrado pelo professor Walter Sande da  EMAp/FGV. Com 

objetivo principal de apresentar recursos básicos e avançados do software, preparando os 

alunos para criar planilhas de forma criativa e inovadora, apropriada a diversas tarefas 

dos ambientes corporativos e acadêmicos. 
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 Participação dos alunos de Economia no Seminário “Panorama do Mercado de Trabalho 

no Brasil”, promovido pelo Ibre. O seminário teve como objetivo analisar possíveis sinais 

de um desaquecimento desse mercado – tais como a queda da geração líquida de 

empregos registrada pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e o 

ligeiro aumento da taxa de desemprego em relação aos mesmos meses do ano passado – 

que podem refletir fatores conjunturais, demográficos ou até mesmo indicar uma mudança 

mais duradoura. O encontro contou com pesquisadores e professores da FGV, do Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e do Insper. 

 

 Participação dos alunos de Economia no Seminário “Simulação Computacional da 

Equação Estocástica de Transporte”, promovido pela Emap. Seminário ministrado pelo 

professor Hugo de Lá Cruz FGV/EMAp - Escola de Matemática Aplicada. Hugo apresentou 

um novo método, especialmente desenhado para a simulação eficiente da equação 

estocástica de transporte. Questões relacionadas com a convergência, estabilidade e 

implementação dos algoritmos computacionais serão discutidas. 

 

 Participação dos alunos de Economia no Seminário “O Setor Elétrico Brasileiro”, 

promovido pela Emap. Palestra proferida pelo Sergio Granville, possui mestrado em 

Matemática Aplivada pela PUC-Rio e doutorado em Pesquisa Operacional pela Univeridade 

de Stanford. O Seminário teve por objetido dar uma visão geral do setor elétrico brasileiro 

e discutir seus principais problemas. 

 

 Participação dos alunos de Economia no Congresso nacional de estudos em Direito e 

Economia, promovido pela Direito Rio. A Escola de Direito do Rio de Janeiro da FGV 

(DIREITO RIO) recebeu o VI Congresso Anual da Associação Brasileira de Direito e Economia 

(ABDE). O evento – um dos principais fóruns de discussão de pesquisas da área – teve 

como objetivo o intercâmbio de experiências e pesquisa acadêmica com foco na 

interdisciplinaridade entre Direito, Economia e Ciências Sociais. Nos dias do congresso, 

foram apresentados trabalhos técnicos de especialistas da FGV, de representantes de 

instituições nacionais e também estrangeiras, como Universidade de Hamburgo 

(Alemanha), de Montréal (Canadá) e Illinois (Estados Unidos). De acordo com a organização 

do evento, a intenção é fomentar um amplo diálogo entre academia e mercado. O 
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diretor da DIREITO RIO, professor Joaquim Falcão, e o presidente da Associação Brasileira 

de Direito e Economia e coordenador do Centro de Pesquisas em Direito e Economia 

(CPDE) da Escola, professor Antônio José Maristrello Porto, fizeram a abertura do encontro – 

que teve também o diretor da Escola Brasileira de Economia e Finanças, Rubens Penha 

Cysne, entre os conferencistas. O evento foi uma parceria entre a Associação Brasileira de 

Direito e Economia e o CPDE. 

 

 Participação dos alunos de Economia na Semana de Doação de Livros. A Semana de 

Doação de Livros. A Fundação Getulio Vargas participa do evento e convida todos os seus 

alunos e funcionários a doarem livros didáticos, universitários, infantis e de literatura 

em geral, pois serão enviados para bibliotecas públicas do Rio de Janeiro. Membros 

representantes do Time FGV Rio Enactus estarão recolhendo as doações no andar térreo 

da Fundação Getulio Vargas (Praia de Botafogo, 190), em frente aos elevadores do prédio 

principal, do lado externo. 
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ANEXO E - INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE DAS PESSOAS 

PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA 

Biblioteca 

  

            Hall dos elevadores da biblioteca                               Acesso à biblioteca para cadeirante 

 

 

                    

               Mesas para cadeirante                            Aparelhos para deficiente Visual total ou parcial 
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Áreas de estudo coletivo 
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Banheiros 

             

Banheiros com acessibilidade para cadeirante 

          

Banheiro para cadeirante no andar da biblioteca 
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Planta do andar da Biblioteca com a demonstração do banheiro para cadeirantes 
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Acesso pela Rua Barão de Itambi ao Edifício Sede 

   

 

Novo Acesso para o Edifício Sede - Luiz Simões Lopes 
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Vista Interna do Novo Acesso para o Edifício Sede - Luiz Simões Lopes 
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Acesso ao Edifício Sede pela Esplanada
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Hall de Entrada do Edifício Sede - Luiz Simões Lopes 

 

 

               Elevadores                                        Entrada para cadeirante na recepção 
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Auditórios e sala de aula 

 

 

        Rampa de acesso ao auditório                                  Rampa de acesso ao auditório 

 

 

 

    Acesso ao auditório após a rampa                                          Auditório  
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ANEXO F - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SOFTWARE E HARDWARE 

EMPREGADOS NA BIBLIOTECA PARA APOIO A PORTADORES DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

► 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: 

 

 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; 

 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 
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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; 

 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; 

 Compatível com a maioria das linhas Braille. 

 

 

 

 

 

http://www.freedomscientific.com/
http://www.freedomscientific.com/
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►Hardware: 

 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). 
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ANEXO G – LISTA DE EMPRESAS CONVENIADAS PARA CONCESSÃO DE 

ESTÁGIO 

 

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 

Antera Gestão de Recursos S/A 

APSIS Consultoria Empresarial Ltda 

Ativa S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores 

Axio Investimentos Gestão de Recursos Ltda 

Banco BTG Pactual 

Banco BBM 

Balassiano Engenharia Ltda 

Banco BBM S/A 

Banco BTG Pactual S/A 

Banco Modal S.A. 

BBM Administração de Recursos DTVM S/A 

BBM Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A 

BCP Securities do Brasil Representações Ltda 

BDO Trevisan Auditores Independentes 

Behavior Gestão de Capital Ltda 

Bogari Capital - Bogari Gestão de Investimentos Ltda 

CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola 

Cimo Capital Administração de Recursos Ltda 

Construtora Andrade Gutierrez S/A 

CORECON - Conselho Regional de Economia   

Cortex Intelligence Consultoria em Informática Ltda 

Digital Inc Tecnologia e Marketing Ltda 

Empresa de Serviços Dinâmica Ltda 

Exxon Mobil Química Ltda 

FGV Jr - Empresa Júnior de Administração e Economia 

Fundação MUDES 

IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda 

InfoGlobo Comunicações S.A 

Instituto Capacitare Consultoria Empresarial LTDA 

Lojas Americanas 

Investfort Gestão de Investimentos Ltda 

IPP - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos  

J2L Investimentos e Participações S/A 

Kyros Gestão de Recursos Ltda 

Libra Terminal Rio S/A 
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Netquant 

Luxor Hotéis Turismo S.A. 

Medicinia Atividades de Internet Ltda 

Mérito Consultoria Financeira, Administrativa e de Sustentabilidade 

Ltda 

Meta Consultoria Ltda - ME 

MJ4 Administração Financeira e Empresarial Ltda 

Mundipagg Tecnologia em Pagamentos S.A. 

Nobel Gestão de Recursos Ltda 

Oi (Telemar Norte Leste) 

Ondina Participações Ltda 

Opus Gestão de Recursos Ltda 

Órama DTVM S/A 

Telemar Norte Leste S.A. 

Petrobrás Distribuidora S/A 

Plural Capital Gestão de Recursos Ltda 

Promon Engenharia Ltda 

Quantum  - Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda 

Secretaria de Estado de Fazenda RJ 

Secretaria Municipal de Educação RJ 

SPX Capital - SPX Gestão de Recursos Ltda 

SZD702 Participações Ltda 

Turim 21 Investimentos Ltda 

Uqbar Educação e Informação Financeira Avançada Ltda 

Vale S/A 

Vinci Gestora de Recursos Ltda 

White Martins Gases Industriais Ltda 

York Gestão de Recursos Ltda 

York Participações Ltda 

Z3M Planejamento Ltda 

 

 Convênios pelos Agentes de Integração 

 

Ancar Gestão de Empreendimento Ltda 

ANAC 

Bain & Company 

Banco CR2 

Banco Itaú - BBA S.A. 

BNDES 

Brookfield Serviços Financeiros 

CERI / FGV 

CVM - Comissão de Valores Mobiliários 
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Direito Rio 

Fecomercio 

Fundação Atlântico de Seguridade Social 

IBRE 

Investfort - Gestão de investimentos Ltda 

IPEA 

Lourinvest Gestão de Recursos Ltda 

Macroplan Prospectiva Estratégia e Gestão SS Ltda 

MDCPAR S.A. 

Michelin 

Netquant Tecnologia de Investimentos Ltda 

Norskan Offshore Ltda 

OGX Petróleo e Gás LTDA 

Prime SA Corretora de Cambio e Valores 

PSR Soluções e Consultoria em Energia Ltda 

Queiroz Galvão 

Souza Cruz S/A 

Technip Brasil S/A 

Technos da Amazônia Ind. e Comércio Ltda 

Telemar Norte Leste 

TIM Celular S.A. 

Webb Negócios S/A 
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ANEXO H – RESULTADO DA AUTOAVALIAÇÃO – DESAFIOS E METAS PARA 

2014 

DIMENSÃO RECOMENDAÇÕES 

SITUAÇÃO 

EM 

31/12/2013 

DESAFIOS 

E METAS - 

2014 

Dimensão 1: A missão e o 

plano de desenvolvimento 

institucional 
Elaboração de um novo PDI e PPC utilizando-

se de várias reuniões, consultas, análises do 

NDE e de outros setores da Instituição; 

Concluído Não 

Ampliar a articulação ensino, pesquisa e 

extensão; 
Em andamento Sim 

Intensificar a participação dos professores dos 

cursos nas discussões pedagógicas; 
Em andamento Sim 

Incentivar a efetiva participação discente no 

âmbito do Colegiado de Curso; 
Concluído Não 

Reuniões do Colegiado, Núcleo Docente 

Estruturante e representantes de turma para 

discussão e constante revisão do Projeto 

Pedagógico do Curso - PPC, visando o 

planejamento estratégico anual. 

Concluído Não 

  

Criar meios de constante divulgação dos 

resultados alcançados pela instituição nas 

avaliações anuais. 

Em andamento Sim 

  

Continuar com a política de visitantes 

internacionais oriundos de grandes centro de 

pesquisa. 

Em andamento Sim 

Dimensão 2: A política 

para o ensino, a pesquisa, a 

pós-graduação, a 

eSimtensão e as respectivas 

normas de 

operacionalização, 

incluídos os procedimentos 

para estímulo à produção 

acadêmica, às bolsas de 

pesquisa, de monitoria e 

demais modalidades 

Incentivo à participação em programas de 

Iniciação Científica, através de bolsas 

institucionais; 

Em andamento Sim 



 

208 

 

  

Criar mecanismos de incentivos aparticipação 

discente da graduação no programa de 

monitoria. 

Em andamento Sim 

  

Estimular a ampliação das atividades de 

eSimtensão. 
Em andamento Sim 

  

Rever o regulamento de Atividades 

Complementares. 
Concluído Não 

  

Elaboração, eSimecução e divulgação dos 

projetos de eSimtensão, permitindo 

atendimento à comunidade e o treinamento dos 

acadêmicos para o desenvolvimento dessas 

ações; 

Concluído Não 

  

Estabelecer e divulgar as políticas 

institucionais para o desenvolvimento da 

ESimtensão; 

Concluído Não 

  

Fomentar o envolvimento e crescimento do 

número de estudantes nas atividades de 

eSimtensão; 

Concluído Não 

  

Melhorar a divulgação das atividades de 

eSimtensão, em especial para os estudantes 

(objetivos e importância para a formação); 

Concluído Não 

  

Incentivo à divulgação das ações 

eSimtensionistas; 
Concluído Não 

  

Estabelecer indicadores de desempenho das 

atividades relacionadas à ESimtensão, para 

acompanhamento e avaliação (cursos, eventos, 

programas, projetos). 

Em andamento Sim 

  

ESimpandir a realização de eventos 

interdisciplinares. 
Em andamento Sim 

  

Revisão/avaliação do PDI como documento 

norteador do PPC. 
Concluído Não 
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Realização de planos de trabalho junto com a 

Diretoria de Operações e Mantenedora por 

novos espaços para a Escola. 

Em andamento Sim 

  

Estabelecer uma plano de incentivo à produção 

discente 
Em andamento Sim 

Dimensão 3: A 

responsabilidade social da 

instituição, no que concerne 

a contribuição em relação à 

inclusão social, ao 

desenvolvimento econômico 

e social, à defesa do meio 

ambiente, da memória 

cultural, da produção 

artística e do patrimônio 

cultural 

Implantação e implementação das políticas de 

inclusão social, desenvolvimento econômico e 

social, da defesa do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural;  

Em andamento Sim 

  

Desenvolvimento de programas e ações que 

ampliem a transferência de conhecimentos e a 

importância social das ações universitárias, 

com impacto das atividades científicas, técnicas 

e culturais para o desenvolvimento regional. 

Em andamento Sim 

  

Estabelecimento de mecanismos para 

identificação de indicadores de qualidade das 

atividades cultural, artística. 

Em andamento Sim 

  

Potencializar a inserção discente em órgãos e 

empresas que atuem na solução de problemas 

sociais relacionados às diferentes áreas de 

formação e atuação dos futuros profissionais; 

Em andamento Sim 

  

Ampliar a integração entre comunidade interna 

e eSimterna; 
Concluído Não 

  

Desenvolver projetos que coloquem o discente 

em contato com a realidade social da região; 
Concluído Não 
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Promover seminários e oficinas que 

demonstrem a evolução de discentes e docentes 

na compreensão dos problemas sociais 

relativos às diferentes áreas de conhecimento, 

bem como elaborar propostas e projetos de 

interferência nessa realidade; 

Em andamento Sim 

  

Contínua ação no sentido de promover uma 

melhor infraestrutura física, mobiliária e 

constante atualização de software específico. 

Em andamento Sim 

  

Estudos para ampliação de bolsas/estímulos 

para acesso de estudantes carentes; 
Em andamento Sim 

  

Reforçar as ações acadêmicas, pedagógicas e 

organizacionais, nas questões de inclusão e 

responsabilidade sociais;  

Em andamento Sim 

  

Ampliar ações de responsabilidade social e 

inclusão por meio de parcerias com instituições 

que visam tratar do tema, tanto no âmbito 

acadêmico, quanto operacional 

Em andamento Sim 

  

Discutir de forma crítica Responsabilidade 

Social, envolvendo Governo e Sociedade Civil.  
Concluído Não 

  

Desenvolvimento de programas de assistência à 

sociedade e de projetos de eSimtensão a 

entidades filantrópicas, sem fins lucrativos; 

Concluído Não 

  

Desenvolvimento de projetos que atendem as 

demandas sociais e regionais;  
Concluído Não 

Dimensão 4: A 

Comunicação com a 

Sociedade  

Divulgar, através de diferentes meios de 

comunicação, as ações e práticas da Escola 
Em andamento Sim 

  
Promover melhoria na estrutura e interatividade 

do site; 
Em andamento Sim 
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Implantar um Boletim Notícia como meio de 

comunicação oficial da Instituição, 

demonstrando efetivamente as ações 

institucionais; 

Concluído Não 

  Implementar uma política de comunicação; Em andamento Sim 

  
Melhor divulgação das outras 

atividades/serviços oferecida pela IES. 
Em andamento Sim 

  
Criar Mecanismos de constante divulgação da 

ouvidoria e posteriormente maior visibilidade.  
Em andamento Sim 

Dimensão 5: Políticas de 

pessoal, de carreiras do 

corpo docente e corpo 

técnico-administrativo, seu 

aperfeiçoamento, 

desenvolvimento 

profissional e suas 

condições de trabalho 

Criar mecanismos para conhecimento do grau 

de satisfação dos funcionários (docentes e 

técnico-administrativos), fator que compromete 

o desempenho; desenvolvimento de trabalhos 

envolvendo psicologia institucional visando à 

melhoria das relações interpessoais; 

Em andamento Sim 

  Melhorar sistemas de avaliação de Pessoal;  Em andamento Sim 

  Valorização do capital humano; Em andamento Sim 

  
Elaboração de sistema de avaliação de 

desempenho docente;  
Concluído Não 

  
Estudo da viabilidade de incentivo aos 

funcionários com desempenho destacado; 
Em andamento Não 

  

Elaboração de sistema de avaliação de 

desempenho técnico-administrativo compatível 

com as funções; 

Em andamento Não 

  
Ampliar ações para a formação continuada de 

docentes e técnicos;  
Em andamento Não 

  
Incentivo a participação em cursos de 

atualização; 
Em andamento Não 
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Implementar política de formação e atualização 

pedagógica para a atuação na docência; 
Em andamento Não 

  

Divulgar para todo o corpo discente a Política 

de Participação em Eventos Nacionais e 

Internacionais.  

Em andamento Não 

Dimensão 6: Organização e 

gestão da instituição, 

especialmente o 

funcionamento e 

representatividade dos 

colegiados, sua 

independência e autonomia 

na relação com a 

Mantenedora, e a 

participação dos segmentos 

da comunidade 

universitária nos processos 

decisórios 

Maior integração entre os gestores acadêmicos 

e gestores administrativos; 
Concluído Não 

Regimento Geral sendo reestruturado, com 

modificações que visam atender a demanda da 

instituição para os próSimimos anos; 

Concluído Não 

Desenvolver rotinas sistemáticas de 

informações, para facilitar gestão acadêmica e 

administrativa; 

Concluído Não 

Divulgação dos documentos e normas; Concluído Não 

Política de comunicação clara em todos os 

setores da Instituição, principalmente para 

quem desenvolve a ação. 

Em andamento Sim 

Dimensão 7: Infraestrutura 

física, especialmente a de 

ensino e de pesquisa, 

biblioteca, recursos de 

informação e comunicação 

Estabelecimento de política de melhoria dos 

serviços de Internet da Escola. 
Em andamento Sim 

Avaliações sistemáticas do Planejamento 

Institucional quanto ao atendimento das 

necessidades de ampliação física para melhoria 

na infraestrutura física; 

Em andamento Sim 

Ampliação da infraestrutura para docentes e 

alunos de graduação e pós- graduação; 
Em andamento Sim 

Otimização dos espaços acadêmicos e 

administrativos; 
Em andamento Sim 
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Continuação do planejamento da biblioteca 

para o novo prédio e nova infraestrutura 
Em andamento Sim 

Realização de plano de trabalho junto a 

Diretoria de Operações e Mantenedora por 

novos espaços para a Escola.  

Em andamento Sim 

Dimensão 8: Planejamento 

e avaliação, especialmente 

em relação aos processos, 

resultados e eficácia da 

auto avaliação institucional 

Elaboração e aprovação do novo PDI como 

documento de gestão e planejamento 

institucional; 

Concluído Não 

Organização de um seminário sobre avaliação. Em andamento Sim 

Sensibilização sistemática dos agentes 

envolvidos no processo de avaliação da Escola. 
Em andamento Sim 

Integração dos resultados de autoavaliação das 

diversas atividades da Instituição ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI); 

Em andamento Sim 

Dimensão 9: Políticas de 

atendimento aos estudantes Intensificar o envolvimento dos alunos nos 

projetos de monitoria. 
Em andamento Sim 

  
Promoção de eventos anuais nos quais egressos 

participem de atividades ou como ouvintes; 
Em andamento Sim 

  

Melhorias no Portal da Escola referente a 

informações para os  Egressos.  
Em andamento Sim 

  Acompanhamento dos Egressos pelos gestores 

acadêmicos e administrativos, bem como o 

estabelecimento de oportunidades para 

formação continuada; 

Em andamento Sim 

  

Discussões nas instâncias competentes do 

Programa de Acompanhamento do Egresso, 

visando sua ampliação e fortalecimento na 

Instituição. 

Em andamento Sim 
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Eventos que aproSimimem os egressos aos 

estudantes do curso (eSimperiências 

importantes no processo de motivação e 

formação do profissional);  

Concluído Não 

  

Intensificar o incentivo à participação de 

discentes da graduação em congressos e na 

divulgação de trabalhos. 

Em andamento Sim 

  

Divulgar para os discentes que a instituição 

oferece atendiemnto ambulatorial. 
Concluído Não 

  
Interlocução com as agências de fomento Em andamento Sim 

Dimensão 10: 

Sustentabilidade 

financeira, tendo em vista o 

significado social da 

continuidade dos 

compromissos na oferta da 

educação superior. 

Unificar os relatórios financeiros com o 

acadêmico. 
Concluído Não 

  

Implementação de controles através da 

controladoria acadêmica e financeira da Escola. 
Concluído Não 

 


