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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, 11º 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 

A CPA é composta por uma equipe heterogênea, formada por membros externos da 

sociedade civil organizada, membros do corpo docente, representantes do corpo discente, e 

membros do corpo técnico-administrativo, todos escolhidos na forma da legislação vigente, 

conforme exposto abaixo:  

 

 

 Titular: André Arruda Villela - Representante Docente- Coordenador 

 Suplente: Francisco Junqueira Moreira da Costa - Representante Docente 

 Titular: Renato Fragelli Cardoso - Representante Docente 

 Suplente: Afonso Arinos de Mello Franco Neto - Representante Docente 

 Titular: Marcio Barros Dutra - Representante Técnico-Administrativo 

 Suplente: Andrea Virginia Dutra - Representante Técnico-Administrativo 

 Titular: Máira Conceição Alves Pereira - Representante Técnico-Administrativo 

 Suplente: Vitor Barros Souza - Representante Técnico-Administrativo 

 Titular: Ilton Vasconcelos de Almeida - Representante Discente (Graduação) 

 Suplente: Tales Amazonas Rands - Representante Discente (Graduação) 

 Titular: Fernando Antônio de Barros Júnior - Representante Discente (MD) 

 Suplente: Rodrigo Bonfim de Andrade - Representante Discente (MD) 

 Érica Diniz - Representante Sociedade Civil 

 André Renovato Cazumba - Representante Sociedade Civil 

Com o término em 2014 do mandato dos membros da CPA, a Escola iniciou o 

processo de escolha de novos membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA). A eleição 

foi aberta à votação, onde participaram todos os Docentes, Técnico-Administrativos, bem 

como os membros do corpo Discente que estejam regularmente matriculados no Curso de 

Economia.  
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O eleitor só pode votar em representantes dos seus pares. Os eleitos atuarão no 

período de três anos, de 2014 a 2017. Esta nova comissão tomou posse em 2014, dando 

continuidade aos trabalhos desenvolvidos até então pela comissão anterior.  

Período de Mandato da CPA – 2014/2017  

Assessoramento Técnico  

 Sheila Lima – Analista de Suporte Acadêmico 

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 os cinco tópicos, correspondentes aos cinco eixos que 

contemplam as dez dimensões dispostas no art. 3º da Lei nº 10.861, que institui o SINAES, 

quais sejam:  

 Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 
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 Eixo 4: Políticas de Gestão  

Dimensão 5: Políticas de Pessoal  

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 Eixo 5: Infraestrutura Física 

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

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

no período, os resultados, dados quanti-qualitativos e, ao final, um quadro resumo com 

desafios e metas para 2015 e as realizações em 2014. 

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; 



5 

  

 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; e. 

 Reuniões – para apresentação de sugestões, discussões e encaminhamentos para 

os diferentes setores, apresentando panoramas do processo de avaliação e 

resultados alcançados no ano letivo corrente. 

O conjunto de avaliações realizadas resulta na construção de um sistema de 

informações com uma estrutura interativa que auxilia na tomada de decisões, conforme os 

objetivos propostos, estabelecidos previamente. 

É importante reportar ainda que, 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, relato institucional e relatórios financeiros do ano 

apresentados à Controladoria Geral da FGV. Estes documentos visam, sobretudo, agregar 

dados e informações que possam contribuir para a avaliação institucional, tanto interna quanto 

externamente, e, desta forma, subsidiar melhorias progressivas na Instituição, em nível 

acadêmico, administrativo e gerencial. 

5. Histórico da Escola Brasileira de Economia e Finanças 

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

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

teve sua constituição imbricada com o Departamento Administrativo do Serviço Público, o 

DASP, fundado em 1938 com o objetivo precípuo de formar e qualificar recursos humanos 
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para o desempenho da função pública nos órgãos da administração direta ou indireta. Dispor 

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

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

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

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

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

Octávio Gouvêa de Bulhões. Ressalte-se a profunda compreensão das questões nacionais por 

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

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

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

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

da criação do Colégio de Nova Friburgo. 

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

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

racional do trabalho, especialmente nos seus aspectos administrativo e social e à 

conformidade de seus métodos às condições do meio brasileiro, enveredou na análise do 

cenário econômico brasileiro e internacional. 

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

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

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

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

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

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

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

convênios de assistência e colaboração técnica mantidos com instituições e especialistas 

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

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

em cursos e programas oferecidos por renomadas instituições estrangeiras trouxe excelentes 
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resultados, na forma da adoção de novas técnicas e desenvolvimento de novos produtos de 

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

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

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

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

capacitação dos próprios funcionários e colaboradores ensejou a transformação daquele 

Centro em um efetivo núcleo de Pós-graduação. 

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

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

1961. Com uma estrutura análoga aos atuais programas de pós-graduação lato sensu, este 

Centro tinha por objetivo treinar jovens economistas, através de cursos formais e intensivos, 

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

por um período variável de 8 a 12 meses seguido. Os alunos do CAE seriam candidatos a 

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

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

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

CAPES. 

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

circunstâncias em que se desenvolveu, bem como as oportunidades e desafios trazido pelo 

meio local e do país ao longo do processo. Assim, ao falarmos da história do curso de 

Economia da FGV no Rio, precisamos levar em conta estágios e processos de evolução tanto 

do ensino da Economia, quanto da própria profissão de economista no Brasil. 

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

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

fundamentos da análise dos aspectos econômicos dos fenômenos sociais, até a década de 50 a 

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

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

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

particularidades e dos limites das disciplinas, também demorou para que se formasse no 
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mercado de trabalho o delineamento da profissão de economista, vale dizer, do que 

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

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

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

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

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

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

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

especialização. 

Nesse quadro indefinido, inicia-se a atuação do Instituto Brasileiro de Economia 

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

Economia), vinha desenvolvendo atividades crescentes de pesquisa, estudos, colaboração 

estrangeira e treinamento prático de economistas de seu próprio quadro e de estagiários. 

Em virtude dos entendimentos e convênios de assistência e colaboração técnica 

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

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

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

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

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

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

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

história do ensino e pesquisa nessas áreas. 

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

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

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

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

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

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

Nacional de Ciências Econômicas da Universidade do Brasil (criada pela FGV e transferida 
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depois àquela Universidade); os cursos do Conselho Nacional de Economia, no Rio de 

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

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

profissão no País, devem-se mencionar, ainda, os trabalhos e a atuação pessoal de alguns 

economistas brasileiros ligados à FGV, entre os quais destacamos: Eugênio Gudin, Octávio 

Gouvêa de Bulhões, Alexandre Kafka, Mario Henrique Simonsen, Roberto Campos, Delfim 

Neto e Antonio Dias Leite. 

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

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

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

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

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

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

Economistas (CAE). 

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

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

ainda não fosse propriamente de pós-graduação ou, como diríamos hoje, um curso de pós- 

graduação stricto sensu, permitiria que, por um processo de “catching up”, bolsistas 

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

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

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

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

Após o advento do CAE, inspirados pelos mesmos objetivos, surgiram centros 

congêneres no Brasil, como o Instituto de Pesquisas Econômicas (IPE) da USP/SP; o Centro 

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

Minas Gerais (Belo Horizonte); o Centro de Aperfeiçoamento de Economistas do Nordeste 

(CAEN), na Universidade do Ceará. Muitos, mais tarde, se transformariam também em 

escolas de Pós-Graduação em Economia, tal como ocorreu com o CAE. 
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Após cinco anos de atividades, o CAE havia enviado ao exterior 41 bolsistas, que 

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

ao país, encontraram excelentes colocações no mercado de trabalho, certamente nunca 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

disponibilidade de recursos financeiros. 

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

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

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

graduação stricto sensu do departamento de sociologia da USP e da Escola de Agricultura de 

Piracicaba. 

Como a FGV deveria posteriormente assumir integralmente a responsabilidade 

financeira da nova Escola, as metas iniciais ambiciosas (com o elevado custo total, naquela 

época, de cerca de US$ 320.000 no primeiro ano de atividade) foram revistas e substituídas 

pelas de um projeto mais factível, desenvolvido por etapas ao longo de 1965, sob a direção do 

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

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

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

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

economistas, mediante a sistemática moderna de cursos de pós-graduação em nível de 

Mestrado (e, posteriormente, de Doutorado). Continuou como diretor da Escola o prof. Mario 
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Henrique Simonsen, que entregou seu gerenciamento, ou coordenação administrativa, ao prof. 

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

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

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

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

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

melhores condições - o que ocorreria em julho de 1974. 

Algumas das personalidades ilustres que participaram ativamente da realização da 

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

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

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

presidente da Fundação Getulio Vargas e presidente do IBRE, um dos criadores 

do CAE e EPGE, foi Ministro da Fazenda do Governo Café Filho e professor 

catedrático da UFRJ. 

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

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

fundador e presidente da Fundação Getulio Vargas. 

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

Superintendente da SUMOC, criador da Faculdade Nacional de Ciências 

Econômicas da Universidade do Brasil, um dos criadores do IBRE, do CAE e da 

EPGE. 

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

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

professor da PUC e da UFRJ. 

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

Ciências Atuariais pela Universidade do Brasil, onde foi catedrático de Estatística, 

foi diretor e professor da EPGE e presidente do IBGE. 
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É dentro deste contexto histórico que procuramos avaliar a ação e os resultados da 

Escola. Procurando contribuir para o aperfeiçoamento da formação de jovens economistas no 

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanças começou as suas atividades no Rio de Janeiro no ano de 2002. Associado a 

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

conhecimentos atualizados na área de Economia e finanças, permitindo o desenvolvimento de 

um currículo que integra um conjunto de conhecimentos com base intelectual e uso 

profissional difundidos e consagrados mundialmente. 

Ao longo desse período, a Escola Brasileira de Economia e Finanças tem-se destacado 

no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), aplicado pelo Ministério da 

Educação. Desde o ENADE 2006 a Escola tem se mantido entre as melhores Instituições de 

Ensino Superior (IES) do país. 

5.1 Sobre a Escola Brasileira de Economia e Finanças no ano de 2014  

Em 2014, 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, 285 (duzentos e oitenta e cinco) 

docentes de departamentos de economia do exterior, incluindo seis pesquisadores laureados 

com o Prêmio Nobel em Economia: Robert Engle, Christopher Sims, James Heckman, 

Edward Prescott, Robert Lucas Jr., Eric Maskin e John Nash. Da mesma forma, mostra-se 
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neste relatório um elevado número de visitas e convites aos docentes da Escola dos melhores 

Centros de Pesquisa e Departamentos no exterior.  

No ano de 2014, a Escola recebeu 140 professores visitantes, incluindo aqueles que 

participaram em bancas de defesa de tese e dissertações. Dentre eles, destacam-se José 

Manuel Durão Barroso, Presidente da Comissão Europeia, que esteve na Escola, onde 

palestrou sobre o tema “Europa e Brasil no Atual Contexto Internacional” no dia 21 de julho. 

Eric Maskin, Prêmio Nobel em Economia, visitou a Escola em 26 de março e em 28 de julho 

para a realização de Seminário de Pesquisa. Em 1º de agosto, ocorreu o Workshop on Game 

Theory, com a presença do Prêmio Nobel John Nash e de profissionais renomados, como os 

Profs. Alessandro Pavan (Northwestern U), editor da revista JET, David Martimort (Paris 

School of Economics); David Rahman (U Minnesota) e Muhamet Yildiz (MIT), dentre outros 

palestrantes de destaque na área.  

No dia 24 de novembro, a Escola Brasileira de Economia e Finanças sediou o evento 

2014 Workshop on Economic Theory, que contou com a apresentação dos trabalhos de 

teóricos econômicos com notoriedade na área. Nomes como David Martimort (Paris School of 

Economics), Alessandro Pavan (Northwestern University), David Rahman (University of 

Minnesota), Yuliy Sannikov (Princeton University), Federico Echenique (California Institute 

of Technology), Muhamet Yildiz (MIT) e Roland Strausz (University of Berlim) estiveram 

presentes no encontro, que também trouxe uma grande oportunidade para a disseminação de 

recentes desenvolvimentos na Economia. 

Em consonância com os esforços da Mantenedora de fomentar a pesquisa aplicada, a 

Escola apresentou 12 (doze) propostas de estudos como resposta ao edital recentemente 

divulgado através da Coordenação do RPCAP (rede de pesquisa aplicada). A Escola participa 

de pesquisa aplicada também através da alocação de dois de seus professores para um Centro 

de Crescimento recentemente criado pela Presidência. A contabilização centralizada de 

atuações docentes em diferentes esferas da Mantenedora seria útil para a direção das escolas 

do ponto de vista gerencial.  Por ora, foram priorizados seis projetos apresentados pela Escola, 

sendo três deles elaborados pela Prof.ª. Cecília Berriel e os demais de autoria, 

respectivamente, dos professores Cézar Santos, Joísa Campanher Dutra e Francisco Costa.  
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Em 2014, buscou-se integrar ainda mais os vários programas e cursos (mestrado 

acadêmico, doutorado, mestrado profissional e graduação) tanto do ponto de vista acadêmico 

quanto do ponto de vista administrativo. A modificação do modelo operacional do mestrado 

profissional e a remodelação da graduação têm permitido, pela primeira vez no período 

recente, a criação de uma rede de professores (em particular, do mestrado profissional e da 

graduação) institucionalmente integrados e sem prejuízo das atividades de pesquisa da Escola.  

Em 2014 a Escola contava com 36 alunos no curso de Mestrado Acadêmico, 34 no 

curso de Doutorado e 78 no curso de Mestrado Profissional, totalizando 148 alunos na pós-

graduação.  Na graduação, havia 143 alunos ativos.  

 

6. Eixo 1 – Planejamento e Avaliação 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.  

Metas estabelecidas para o Desenvolvimento do Processo Avaliativo  

Em cumprimento às metas estabelecidas para o ano de 2014, voltadas para a 

consolidação da avaliação institucional na Escola Brasileira de Economia e Finanças, a CPA 

organizou e desenvolveu a seguinte proposta de trabalho: 
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Quadro 1 proposta de trabalho da CPA para 2014 

Ações Início Término 

Revisão do PDI Ação contínua 

Aprovação dos questionários de autoavaliação institucional, avaliação de 

cursos e autoavaliação discente e avaliação docente. 
06/05/2013 03/07/2013 

Primeira Reunião da CPA  19/02/2014 

Sensibilização da comunidade acadêmica Ação contínua 

Aplicação da autoavaliação institucional da FGV/EPGE 02/12/2014 

Elaboração do Relatório Final de Autoavaliação 23/10/2014 10/02/2015 

Segunda Reunião da CPA 15/12/2014 

Envio do Relatório para os Membros da CPA para aprovação 23/02/2015 18/03/2015 

Divulgação dos dados da avaliação à comunidade acadêmica 23/03/2015 

Envio do Relatório da CPA 31/03/2015 

 

6.1. A Organização das Atividades de Avaliação na Instituição 

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 dos relatórios e documentos da Escola e divulgação dos 

resultados. 

6.1.1 A Avaliação Externa Institucional 

Ao longo do ano de 2014, 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 2013 (Quadro 2) e 

seus sub-índices componentes (quadro 3), disponibilizados pelo Inep no ano de 2014, são 

sintetizados pelos quadros a seguir. 

Fonte: CPA, 2014 
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Quadro 2 Índice Geral de Curso 

 

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 3 IGC da Escola Brasileira de Economia e Finanças e seus sub-índices nos últimos 5 anos 

 

 

Fonte: Mec/INEP – Secretaria de Avaliação Institucional, 2014 

 

Fonte: Mec/INEP – Secretaria de Avaliação Institucional, 2014 
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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). A Escola Brasileira de Economia e Finanças ficou em 2° lugar 

nacional no IGC, com o IGC contínuo de 4,8481. 

6.1.2 A Avaliação Externa do Ensino de Graduação 

O Quadro 4 apresentado a seguir resume o resultado do curso de Graduação da Escola 

desde o ano de 2006, 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 4 Conceito do Curso de Graduação 

Ano Conceito Enade CPC 

2006 5 5 

2009 5 5 

2012 5 5 

 

6.1.3 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 

programa de pós-graduação em Economia do Brasil com três notas máximas sete 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). O triênio 2013-2015 ainda não fechou, mas o curso vem 

mantendo os mesmos resultados nas avaliações parciais.  

Fonte: Mec/INEP, Secretaria de avaliação Institucional, 2014 
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6.1.4 A Avaliação Interna 

A avaliação interna na Escola, para além da realização deste relatório de 

autoavaliação, processa-se em vários níveis, os quais têm atribuições de efetuar 

procedimentos próprios de avaliação. Contudo, neste relatório, serão destacados dois pontos 

fundamentais dessa avaliação: sistema de consulta ao corpo discente de graduação e a 

pesquisa de satisfação dos usuários da biblioteca. 

A Avaliação de Docentes e das Disciplinas  

Visando a contribuir com a avaliação de qualidade dos cursos da Escola, o Núcleo de 

Computação desenvolveu no  ano  de  2013  um novo sistema de questionários, adaptado 

às novas necessidades da Escola, onde são coletadas as impressões dos alunos sobre 

professores e 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 ainda 

trazendo grandes melhorias na geração de relatórios mais completos e gerados de forma mais 

dinâmica.  

Os Quadros 5 e 6 abaixo resumem os resultados da avaliação geral efetuada nos dois 

semestres letivos do ano de 2014 para o curso de graduação. A avaliação consiste em 8 

perguntas relativas aos aspectos pedagógicos da 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 diferente, possibilitando uma análise mais gerencial dos 

dados. 

A escala de valores apresentada aos estudantes é progressiva de 1 a 5, aos moldes da 

valoração antigamente adota pelos instrumentos de avaliação de cursos aprovados pela 

CONAES. 
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Quadro 5 Resultado quantitativo por nota da avaliação geral das disciplinas do curso de graduação 

 

 

Quadro 6 Resultado quantitativo por nota da avaliação geral dos professores do curso de graduação 

 

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 de graduação 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. 

   Fonte: Núcleo de Computação, 2014  

2014 

 

 Fonte: Núcleo de Computação, 2014  

2014 
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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. 

6.1.5 Avaliação Internacional 

A Escola se manteve na primeira posição na América Latina de acordo com o ranking 

da Universidade de Tilburg. 

 

7. Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

7.1. A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

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; 

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

comunidade universitária; 



21 

  

 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. 

7.1.1 Reconhecimento Nacional e Internacional 

Conforme mencionado anteriormente, os índices recentemente divulgados pelo MEC 

conferem à Escola uma ótima nota em todos os cursos (Tabelas 1 e 2). Como no último 

triênio, 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), divulgado em dezembro de 2014. 

 

Tabela 1 Avaliação da Escola pelo Ministério da Educação 

Instituição IGC ICG 

Contínuo 

Escola Brasileira de Economia e Finanças           5           4.8481 

   

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, 2014 

Fonte: INEP, 2014 

NSA: Não se aplica. 
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Guia do Estudante da Editora Abril  

A Escola Brasileira de Economia e Finanças recebeu, mais uma vez em 2014, 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. 

 

   

Premiações, Distinções e Destaques Acadêmicos da Escola.  

O reconhecimento à contribuição da Escola e de seu corpo docente nos cenários 

nacional e internacional valida os esforços em ampliar parcerias e diálogos que colaborem 

para o avanço da Ciência Econômica. Em 2014, a Escola e seus professores receberam 

Figura 1 Selo guia do Estudante 

Fonte: Editora Abril, 2014. 
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valorosas distinções acadêmicas dentre títulos e prêmios, além de posições de destaque em 

sociedades e comitês internacionais.  

 O professor Cezar Santos, da Escola Brasileira de Economia e Finanças, recebeu o 

prêmio UniCredit Women’s International Network Best Paper Award pelo artigo 

”Why Not Settle Down Already? A Quantitative Analysis of the Delay in 

Marriage” – escrito em parceria com o pesquisador David Weiss. O trabalho trata 

dos impactos da crescente volatilidade do mercado de trabalho sobre as relações 

conjugais. Os autores argumentam que, uma vez que o matrimônio gera novas 

obrigações de consumo, a volatilidade do mercado de trabalho pode retardar o 

casamento; assim, as relações laborais podem constituir uma variável-chave para 

explicar o contínuo declínio e adiamento do casamento na sociedade norte-

americana desde a década de 1970. 

 

 O Professor e ex-aluno – tanto da primeira turma de graduação como do mestrado 

em Economia da Escola – Francisco Junqueira Moreira da Costa foi agraciado 

com o Prêmio Haralambos Simeonidis 2014. Ele venceu a categoria Tese com o 

trabalho Essays in applied economics: evidence from Brazil, desenvolvido em seu 

doutorado na London School of Economics and Political Science.  

 

 Os professores da Escola Brasileira de Economia e Finanças Lucas Jóver Maestri 

e Humberto Luiz Ataide Moreira foram premiados respectivamente com o 

primeiro e o segundo lugares na categoria Teoria Econômicos do prêmio 

oferecido pela Sociedade Brasileira de Econometria. Professor Lucas e coautores 

(Daniel Garrett e Renato Gomes, Toulouse School of Economics) apresentaram o 

artigo Competitive Screening under Heterogeneous Information. Já o estudo do 

Professor Humberto, em coautoria com Professor Vinicius Carrasco (PUC), 

chama-se Robust Decision-Making. 
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 O professor Marcelo J. Moreira foi eleito editor associado do Journal of 

Econometrics. Professor Moreira também é editor associado do Quantitative 

Economics e Econometrics Journal. 

 

Relativamente aos destaques do nosso corpo discente, podemos destacar:   

 O aluno Gabriel Richter de Almeida, do 3º período do curso de Economia da 

Escola Brasileira de Economia e Finanças, conquistou o 2º lugar do Prêmio 

Jovens Empreendedores, concurso promovido pela INFOGLOBO com o apoio da 

FGV. O Prêmio incentiva ideias inovadoras nas áreas de sustentabilidade, cultura, 

educação, mobilidade urbana, serviços, tecnologia ou responsabilidade social que 

possam agregar benefícios para a sociedade.  

 Dentre os critérios utilizados para a seleção estão benefícios para o 

desenvolvimento cultural ou social da comunidade, ética e responsabilidade, 

conhecimentos da equipe para desenvolver e dar prosseguimento ao novo 

negócio, grau de inovação e criatividade, possibilidade de crescimento e 

sustentabilidade do negócio e, finalmente, viabilidade técnica e econômica. 

 Gabriel concorreu com o aplicativo "O Formigueiro" - Plataforma de 

crowdfunding voltada para educação, desenvolvida em conjunto com: Pedro 

Hermann.  Os outros vencedores foram os projetos Green Point e BubbleApp.  

 O aluno Vinícius Ramos Almeida, da Graduação em Ciências Econômicas da 

Escola Brasileira de Economia e Finanças, foi selecionado para o Programa Top 

China Santander 2014. O programa ofereceu 120 bolsas de estudos, contou com a 

participação de 24 Universidades e recebeu o total de 4.442 inscrições de todo o 

Brasil.  

 O programa é totalmente financiado pelo Banco Santander e já está na sua sexta 

edição e em 2014 teve duração de três semanas. O grupo de alunos e professores 

selecionados foi a Peking University e Shanghai Jiao Tong, onde participaram de 

cursos acadêmicos ministrados na língua inglesa e tiveram a oportunidade de 
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aprender mais sobre a cultura e língua chinesas. Além do aluno Vinícius Almeida, 

foram escolhidos também o professor Diego Faveri Pereira Lima, da EBAPE e os 

alunos Elisa Nesi Rocha (CPDOC), Pedro Henrique Lourenço da Costa e Waldo 

Almeida Ramalho (DIREITO RIO). 

 Os alunos de graduação da Escola Brasileira de Economia e da FGV/DIREITO 

Rio, Claudio Azzi e Pedro Delfino, respectivamente, foram finalistas do Concurso 

Inovar – competição nacional entre estudantes de universidades brasileiras para 

analisar o impacto da inovação e dos direitos de propriedade intelectual na 

economia.  

 O trabalho dos alunos, orientados pelo professor Antônio José Maristrello Porto, 

foi um dos três selecionados entre os mais de 1000 inscritos. A equipe, composta 

ainda por duas alunas de Comunicação Social da Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro (PUC-Rio), fez uma redação e um vídeo de três minutos sobre o 

fenômeno do Tecnobrega, no Pará. Para isso, eles se basearam na produção 

científica do Centro de Tecnologia e Sociedade (CTS) da Direito Rio. 

 O convênio “Culture Européenne Occidentale: Héritage et Modernité”, firmado 

entre a Fundação Getulio Vargas e Paris-IV Sorbonne, oferece uma formação 

cultural de seis semanas em Paris (de janeiro a fevereiro de 2015) para alunos 

selecionados na Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Essa 

formação pretende sensibilizá-los para o legado ocidental nos campos da arte, 

literatura e ciências humanas. As aulas são oferecidas por professores da 

Sorbonne. Os alunos foram Guilherme Vital Fernandes e Ilton Vasconcellos de 

Almeida. 

 

 Cinco 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: 

 

 Andre Espozel Pinheiro da Silva 
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 Pedro Henrique Silva de Mello 

 Helena Laneuville Teixeira Garcia 

 Fernanda Baldim Jardim 

 Bruno Henrique Castelo Branco  

7.1.2 Reconhecimento Nacional e Internacional da Mantenedora 

A Fundação Getulio Vargas surgiu 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, a 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 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. 
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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 

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 top 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 top 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. 
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Emerging/Trendence Global Employability Ranking 

Pelo quarto ano consecutivo, a Fundação Getulio Vargas foi eleita uma das melhores 

instituições de ensino superior do mundo, segundo o Global Employability Ranking, 

divulgado pelo jornal The New York Times. 

A pesquisa, realizada com 2.500 recrutadores de diferentes companhias em 20 países, 

avalia as 150 instituições de ensino superior preferidas das grandes empresas ao redor do 

mundo, tendo como principal critério de avaliação a formação de profissionais prontos para o 

mercado. Universidades do Reino Unido e dos Estados Unidos lideram como as mais bem 

colocadas – Cambridge em primeiro lugar e Harvard em segundo –, mas o destaque deste ano 

fica por conta da grande presença de instituições asiáticas. Ao todo, as universidades asiáticas 

representam cerca de 20% do ranking total, o dobro do percentual alcançado na primeira 

pesquisa, realizada em 2010. 

Na América Latina, apenas outras três instituições aparecem no ranking, além da 

Fundação Getulio Vargas: Universidade de São Paulo / USP, Universidade Nacional 

Autónoma de México e Tecnológico de Monterrey (México). 

 

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 de 

2013 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. 
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O Prêmio DCI às Empresas mais Admiradas do País está em sua décima edição. 

 

A Fundação Getulio Vargas integra Grupo Fundador da EQUAA – Nova Acreditadora 

Internacional. 

O Diretor de Integração Acadêmica da Fundação Getulio Vargas, Antonio Freitas, 

tomou posse como presidente do Conselho Consultivo Internacional da Education Quality 

Acreditation Agency (EQUAA). O conselho é o órgão máximo dessa agência, recentemente 

criada com o objetivo de atestar a qualidade da educação em instituições de ensino superior, 

especialmente na América Latina, mas também na África, Ásia, Oceania e no Centro e no 

Leste Europeu. 

“O objetivo é fazer, também, com que instituições frágeis consigam atingir um padrão 

internacional de qualidade na educação, respeitando-se suas características e mantendo 

estreita colaboração com todas as partes interessadas – professores, estudantes, graduados e 

empregadores – na busca dos padrões necessários para obter a acreditação”, afirma Freitas. 

A EQUAA, uma organização não governamental sob a forma de uma associação sem 

fins lucrativos, reúne professores que atuam de forma voluntária e tem como parceiros a The 

Central and East European Management Development Association (CEEMAN) – que atua no 

Leste Europeu; a European Council for Business Education (EBCE); e a Associação Italiana 

de Gestão da Educação (ASFOR).  A FGV é uma das instituições fundadoras da EQUAA, 

que tem o seu conselho consultivo internacional composto por membros do Brasil, Peru, 

Colômbia, México, Eslovênia, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Espanha e Argentina.  . 

O trabalho realizado pela EQUAA, globalmente, visa a estimular o intercâmbio de 

professores e alunos entre instituições, principalmente da América Latina, para promover a 

troca de experiências entre os participantes e difundir as experiências positivas entre as 

instituições participantes. “A atuação da EQUAA tem relevância especial em países em 

desenvolvimento que não possuem Ministério de Educação, e demandam acreditação 

internacional para que possam ser oferecidos cursos de pós-graduação”, explica Freitas. E 
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acrescenta: “É grande o desafio de tentar melhorar a qualidade da educação no Brasil e na 

América Latina. Maior ainda o de globalizar a educação em padrão internacional para dar aos 

jovens condições de ter acesso a uma educação que gere oportunidades profissionais e trânsito 

de professores e alunos, inclusive em empresas e escolas que atuam em vários países”. 

7.2. Responsabilidade Social da Instituição 

Nos últimos três 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. 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 lhe abriga. 

7.2.1 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. 



31 

  

 

Destacamos a seguir as principais parcerias da Escola realizadas em 2014. 

 

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 sociais e do trabalho. Os principais temas abordados são:  

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

Renda; 

 Desenvolvimento Humano: Educação; Saúde; Indicadores Subjetivos; 

 Trabalho: Emprego; Empreendedorismo; 

 Microfinanças: Microcéditos; Microseguros; Poupança e Previdência; 

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

Sociedade. 

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

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

papers apresentados em congressos e seminários. 

7.2.2 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 página 107. 

Desta forma, descreveremos abaixo outras atividades de inclusão social que permeiam as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
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Conforme já descrito anteriormente, os programas de tutoria, 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 disciplinas nas áreas de Humanas, nas quais a capacidade de escrever com 

clareza é mais exigidas. A partir daí, decidiu-se criar para o ano de 2015 a disciplina 

extracurricular de Nivelamento de Português, que será ministrada nos 2 primeiros períodos. A 

identificação dos alunos com dificuldades será feita através da prova de redação do processo 

seletivo, usando uma nota de corte entre sete e oito.  

A inclusão da disciplina de Temas Contemporâneos a partir de 2013 na grade foi outro 

ponto importante a ser destacado. Nela, 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). 

Mais adiante no texto, serão apresentados os temas debatidos no ano de 2014. 

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, 
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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 à Escola, 

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 que gozam os Portadores 

de Necessidades Especiais – PNE, com foco especial nas modernizações da biblioteca, dos 

banheiros e das rampas e acessos às instalações. 

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 multidirecional. 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 A) para especificações técnicas dos referidos softwares e 

hardwares para PNE na Biblioteca). 

A BMHS dispõe ainda de um Ambiente de Acessibilidade e Tecnologia Assistiva, 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. 
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Além destes equipamentos, os banheiros femininos e masculinos do andar da 

Biblioteca encontram-se reformados e equipados com sanitários adaptados para receber 

Portadores de Necessidades Especiais. 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 já adaptados. 

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. Não obstante, a comunidade acadêmica e os visitantes também podem entrar 

pelo hall de entrada, na Praia de Botafogo, situado ao nível da rua. Esta entrada possui um 

elevador próprio para cadeirantes. 

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.  

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. 

7.2.2.1 Relações da IES com a Sociedade: inclusão social e cooperativismo 

Diretório Acadêmico de Economia 

O Diretório Acadêmico (popularmente conhecido como DA) é uma entidade estudantil 

que representa os estudantes de um curso de graduação em Economia. Suas funções são 

diversas, dentre os quais a organização de atividades acadêmicas extracurriculares como 

debates, discussões, palestras, semanas temáticas, recepção de calouros e realização de 

projetos de extensão; encaminhamento, mobilização e organização de reivindicações dos 
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estudantes; realização de atividades culturais como feiras de livros, festivais diversos, entre 

outros. 

Foram várias as ações do Diretório Acadêmico de Economia, iremos destacar algumas 

abaixo: 

 

Universitário Sangue Bom (Agosto/2014) 

O Universitário Sangue Bom começou em 2011 com objetivo de envolver jovens 

universitários numa corrente saudável e solidária em prol da doação de sangue. Em seis 

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, Ônibus (Figura 2). 

 

Figura 2 Arte da Campanha Universitário Sangue Bom 

  

 

 

 

 

 

 Carreira em Foco  

O Carreira em Foco é um encontro criado pelo Setor de estágio e colocação 

profissional, em parceria com o DA de Economia, para que os alunos do curso de Economia 

Fonte: Diretório Acadêmico, 2014 

 

http://ebape.fgv.br/noticias-destaques/diretorio-academico-administracao-realizara-campanha-doacao-sangue
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possam ouvir de ex-alunos já formados e inseridos no mercado de trabalho os desafios que 

eles encontram na vida profissional (Figura 3). A dinâmica permite que os alunos da 

graduação se sintam muito à vontade para interagirem com ex-alunos e, com isto, haver uma 

rica troca de experiências.  

 

 

Figura 3 Encontro Carreira em Foco 

 

 

Trote solidário (Fevereiro/2014) 

A primeira semana de aula dos alunos ingressantes na Escola é marcada 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 envolvem 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 4). 

 

Fonte: Diretório Acadêmico, 2014 
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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, favorecendo a aplicação dos conhecimentos adquiridos 

em sala de aula. Além de, aproximar os jovens talentos universitários  das 

organizações/empresas que os apoiam como, por exemplo, KPMG, Wal-Mart, Unilever, 

Cargill, promovendo ainda oportunidades de carreira e de relacionamento.  

O time Enactus da FGV tem a missão de 

“Promover a igualdade de oportunidades em 

comunidades cariocas com desvantagem social, por meio 

do conhecimento e das capacidades dos alunos de 

graduação da Fundação Getulio Vargas do Rio de 

Janeiro, em projetos de Educação e de 

Fonte: Enactus, 2014 

Fonte: Diretório Acadêmico, 2014 

Figura 4 Alimentados Coletados para Doações 

Figura 5 Logotipo Enactus FGV Rio 
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Empreendedorismo Sustentável que unam empresas, governo e academia às comunidades”, 

(Figura 5). No ano de 2014, o time FGV Rio Enactus realizou os seguintes projetos, com o 

apoio da Escola: 

Projeto de Reciclagem no Andaraí 

No ano de 2014 foi dado continuidade ao Projeto de Reciclagem no Andaraí, que tem 

por objetivo 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 à comunidade local por meio de 

incentivos. No ano de 2014 foram mantidos os 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 interface para materializar os retornos do projeto de forma democrática, a serem 

investidos na própria comunidade, a partir de decisão conjunta dos moradores. Também 

poderá haver ações conjuntas com outros agentes na comunidade do Andaraí, como o projeto 

de Eco museu, 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. 

Dia das Crianças Solidário 

Figura 6 Propaganda do Dia das 

Crianças Solidário 
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O Time FGV Rio Enactus, em parceria com os 

Diretórios Acadêmicos da Fundação Getulio Vargas, realizou 

uma campanha de doação de brinquedos para fazer o dia de 

muitas crianças mais feliz. (Figura 6). Foram colocadas caixas 

em diversos andares da FGV, onde os alunos e funcionários 

puderam doar brinquedos usados ou novos.  

 

 

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 7). Livros didáticos, universitários, 

infantis e de literatura em geral foram recebidos para posterior envio para as 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. A 

realização do evento teve o apoio da Escola Brasileira de Economia e Finanças, EBAPE, 

Editora FGV e Sistema de Bibliotecas FGV.  

 

       

 

 

 

  

 Fonte: Enactus, 2014 

   

Fonte:Enactus, 2014 

Figura 7 Propaganda da Semana de Doação de Livros 

 
Fonte:Enactus, 2014 

Fonte: Enactus, 2014 
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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 8). 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. 

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 

Fonte: FGV Jr, 2014 

Figura 8 Logotipo da FGV Jr. 
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 Plano de Marketing 

Cursos a distância gratuitos - FGV online 

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

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

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

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

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

Gestão & RH Editora. 

A pesquisa, de caráter quantitativo e qualitativo, foi realizada entre junho e outubro de 

2014. As empresas mais votadas na primeira etapa foram avaliadas pelos seus próprios 

clientes e pelos profissionais de RH das “1.000 Melhores e Maiores Empresas” e das “150 

Melhores Empresas para se Trabalhar” (segundo critérios das revistas Exame e Época).   

Para ter acesso aos cursos que o FGV Online oferece só clicar verificar no 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 ensinar como trabalhar com as planilhas e células e como estruturar tópicos, proteger 

dados e atingir metas entre outros. 

Feira da Troca de Livros 
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As bibliotecas da FGV Mario Henrique Simonsen (BMHS) e Karl A. Boedecker 

(BKAB) promoveram em novembro, a Feira da Troca de Livros 2014. O evento foi realizado 

simultaneamente no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

Esta foi à quinta edição da feira, voltada para a comunidade FGV 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 conta com a Campanha Solidária, que recolhe 

doações de livros infantis para entidades filantrópicas. 

7.2.3 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, nos eixos 1 e 2, existem várias ações nas quais a Escola está 

comprometida com a defesa do meio ambiente e no cooperativismo. Entretanto, dentre os 

vários projetos de extensão, destacamos também: 

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 
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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 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.  

Memória e Patrimônio Cultural  

A Fundação Getulio Vargas realizou, no dia 16 de dezembro de 2013, a inauguração 

da Torre Oscar Niemeyer – edifício que faz parte do seu complexo cultural e educacional, 

situado na Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro. O projeto do complexo foi idealizado por 

Oscar Niemeyer na década de 1950 e esta é a primeira das obras do arquiteto inaugurada após 



44 

  

sua morte. A torre abriga escritórios de grandes empresas e o centro cultural onde tem 

biblioteca física e virtual, área de estudos, auditório e um espaço para exposições de arte. 

As novas instalações da FGV representam um marco para o patrimônio histórico e 

arquitetônico da cidade do Rio de Janeiro. (Figura 9) 

Erguido em um terreno de 8 mil metros quadrados, ao lado da sede da FGV - 

Edifício Luiz Simões Lopes, o complexo possui um novo prédio com 19 andares e dois 

subsolos - Torre Oscar Niemeyer, e um centro cultural, com três pavimentos, que abriga salas 

de estudo, auditórios e espaço para exposições. 

As edificações, que simbolizam um presente da arte de Niemeyer à cidade do Rio, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidade Sócio – Ambiental  

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 

                  Figura 9 Torre Oscar Niemeyer 

 
Fonte: Site da FGV, 2014 

 

Figura 10 Selo Verde - Certificado LEED 

 

http://www.usgbc.org/
http://www.usgbc.org/
http://www.usgbc.org/
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desenvolvimento de edifícios de alta performance e ambientalmente sustentáveis. (Figura 10) 

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. 

 

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, popular e sacra. Está aberto à participação dos alunos regulares, egressos e demais 

membros da Escola e amantes da música coral. 

 

8 Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

8.1 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 7 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 

Fonte: Site FGV, 2014 
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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 2014 

8.1.1 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. 

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.  
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A Escola concede bolsas de estudos que estará detalhada mais adiante neste 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 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 143 alunos. O início das 

atividades letivas da Graduação em Economia ocorreu em fevereiro de 2014. No primeiro 

semestre de 2014 a Escola selecionou 50 alunos, escolhidos por meio de Processo Seletivo 

interno, 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. 

Várias adequações curriculares, consolidadas no ano de 2014, foram feitas a fim de 

contemplar as Diretrizes Curriculares Nacionais, a saber:  

 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental;  

 Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos; e. 
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 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 

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

Outras iniciativas da Escola que tiveram início em 2012 e se mantiveram ao longo de 

2014, também merecem destaque, a saber: 

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

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

alunos, atividades de extensão em conjunto etc.; 

 Reformulação da Grade Curricular para o ano de 2015, quando a disciplina de 

Laboratório de Leitura e Redação I e II passará a ser um curso extracurricular de 

nivelamento de Português. 

 Redução da carga horária da disciplina de Temas Contemporâneo de 30 para 20 

horas/aula.  

 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 

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 melhoria do desempenho acadêmico; oportunizar a 

complementação da formação acadêmica dos estudantes de graduação da Escola; possibilitar 
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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, 

além das atividades discentes regulares do curso da Escola os quais denominam-se: 

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 

Oferecidas a estudantes bolsistas remunerados ou voluntários, as monitorias têm 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. 

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, em período 

de férias, coma a ação de recuperação de alunos com conceito insuficiente nas disciplinas de 

Cálculo I e II, e Estatística, objetivando diminuir o índice de reprovações, através de 

recuperação de caráter intensivo. O projeto é desenvolvido em quatro semanas, com aulas 

pela manhã e a tarde (com a prática de exercícios), com apoio de monitores. Ao final das 

quatro semanas, o aluno é submetido à nova avaliação que pode substituir o conceito de 

reprovação obtido no semestre. A ação destina-se, exclusivamente, a alunos com conceito de 

insuficiência de desempenho. Os alunos reprovados por falta de frequência não são 

abrangidos.  
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Programa de educação à distância (EAD) para graduação presencial  

O curso de Ciências Econômicas, apesar da 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 Núcleo Docente Estruturante (NDE). 

8.1.2 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, capazes de atuar no processo de transformação da 

realidade nacional e internacional. A Escola oferece o Programa de Doutorado e Mestrado 

Acadêmico em Economia, o curso de Mestrado Profissional em Finanças e Economia 

Empresarial (MFEE) e cursos de Pós-Graduação lato sensu. 

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, 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 
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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. 

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, 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, tem este 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. 

O objetivo deste programa é de que: 

[...] 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, 

p.163). 

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 
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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 são: 

 Desenvolvimento 

 Econometria 

 Finanças 

 Microeconomia Aplicada 

 Economia Internacional 

 Economia Dinâmica e Monetária 

 Teoria Econômica 

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

janeiro de 2014. A Escola recebeu 21 novos alunos em seu Programa, sendo 18 alunos de 

mestrado, selecionados através do exame da ANPEC, e 3 alunos de doutorado através da 

seleção externa. 

O Colegiado Superior da Escola sugeriu ações no sentido de aplicar efetivamente as 

regras relativas às obrigações dos alunos do doutorado, em particular àquelas relativas à 

apresentação, com periodicidade regular, como os seminários de pesquisa, aplicando o 

jubilamento nos casos devidos. 

A Escola, em paralelo às ações citadas anteriormente, também vem buscando criar 

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. 
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Em 2014, os alunos defenderam um total de 4 teses e 17 dissertações. Além disso, 

foram produzidas 3 publicações e 11 alunos participaram de eventos acadêmicos e científicos 

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

É importante destacar que a atividade discente, 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. “Inflation when the planner wants less spending”, por Fernando Antônio de 

Barros Júnior – 12/03/14 – Orientador: Prof. Ricardo de Oliveira Cavalcanti;  

 

2. “Transações geradas pelo fluxo de recursos dos fundos e o efeito momento no 

Brasil”, por Raphaela Mattos Gonzalez – 14/03/14 – Orientador: Prof. Marco 

Antonio Cesar Bonomo; 

 

3. “Sequential cost-reimbursement rules”, por Rodrigo Bomfim de Andrade – 

17/03/14 – Orientador: Prof. Humberto Luiz Ataíde Moreira;  

 

4. “The eaton gersovitz arellano environment with collateral”, por Pedro Vaissman 

Guinsburg – 30/04/14 – Orientador: Prof. Ricardo de Oliveira Cavalcanti; 

 

5. “The impact of price expectations on consumer's behavior in frequently purchased 

goods markets: Empirical evidence and implications”, por Leticia Klotz Silva – 

30/04/14 – Orientador: Prof. André Garcia de Oliveira Trindade; 

 

6. “Educação infantil, distorções e crescimento econômico”, por Bruno Ricardo 

Delalibera – 19/05/14 – Orientador: Prof. Pedro Cavalcanti Ferreira; 
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7. “Is `tagging' a rationale for affirmative action in education?”, por Alexandre 

Balduino Sollaci – 26/05/14 – Orientador: Prof. Carlos Eugênio Ellery Lustosa da 

Costa; 

8. “Impactos do financiamento público sobre a indústria de exibição cinematográfica 

no Brasil”, por Diana Goldemberg – 27/05/14 – Orientador: Prof. Francisco 

Junqueira Moreira da Costa; 

 

9. “Má-alocação de recursos, restrição a crédito e o papel do governo: uma resenha”, 

por Carolina Amaral de Almeida – 28/05/14 – Orientador: Prof. Felipe Saraiva 

Iachan; 

10. “Governo como um resultado macroeconômico”, por Gustavo Moreira de Souza – 

29/05/14 – Orientador: Prof. Tiago Couto Berriel; 

 

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

benefits”, por André Victor Doherty Luduvice – 29/05/14 – Orientador: Prof. 

Pedro Cavalcanti Ferreira; 

 

12. “Transferências Condicionais de Renda e Nutrição: Uma avaliação do Programa 

Bolsa Família nas áreas rurais e urbanas do Brasil”, por Valdemar Rodrigues de 

Pinho Neto – 30/05/14 – Orientador: Prof. Cecilia Machado; 

 

13. “O impacto das Ações Afirmativas no Ensino Superior e o desempenho dos 

alunos concluintes’, por Talita de Moraes Gonçalves Silva – 30/05/14 – 

Orientador: Profª”. Cecilia Machado; 

 

14. “Collateral, Intermediated Lending, and Aggregate Productivity”, por Marcos 

Ribeiro Frazão – 30/05/14 – Orientador: Prof. Felipe Saraiva Iachan; 

 

15. “Preferência por redistribuição: seria tal abordagem razoável?”, por Felipe Castor 

Cordeiro de Sousa – 30/05/14 – Orientador: Prof. Francisco Junqueira Moreira da 

Costa; 
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16. “Comparative Advantage, Heterogeneous Firms and Variable Mark-ups”, por 

Rafael Amaral Ornelas – 27/06/14 – Orientador: Afonso Arinos M. Franco Neto; 

 

17. “Robust Linear Contracts for Project Investment”, por Magno Mendes Severino 

da Silva - 30/06/14 – Orientador: Humberto Luiz Ataíde Moreira. 

 

 

 

Teses de Doutorado aprovadas: 

1. “Essays on banking theory and history of financial arrangements”, por Murilo 

Resende Ferreira – 27/06/14 – Orientador: Prof. Ricardo de Oliveira Cavalcanti. 

 

2. “Previdência, Câmbio e Macroeconomia de Longo Prazo”, por Pablo Valente de 

Souza – 29/09/14 – Orientador: Prof. Samuel de Abreu Pessôa. 

 

3. “Asymptotic efficiency in a dynamic panel data model”, por José Diogo 

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

Moreira. 

 

4. “Share bidding auctions, sliding scale royalty rates and the new brazilian 

regulatory framework for the pre-salt areas”, por Otávio Menezes Damé – 

11/12/14 – Orientador: Aloisio Pessoa de Araujo. 

 

As Figuras 11 e 12 demonstram a quantidade de dissertações e teses defendidas nos 

últimos anos na Escola.  
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Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial 

O Programa de Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial abre 

turma anual, com inscrições de janeiro a maio e prova de ingresso realizada em junho. Neste 

ano, o calendário sofreu alterações em devido à realização da Copa no Brasil. Sendo assim, o 

Edital foi lançado com duas datas para a prova de seleção, uma no dia 7 de junho, onde foram 

selecionados 36 candidatos e outra no dia 7 de julho, quando foi dada oportunidade àqueles 

candidatos que perderam o primeiro exame. 

Fonte: Relatório de Atividades 2014 da Escola Brasileira de Economia e Finanças 
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Fonte: Relatório de Atividades 2014 da Escola Brasileira de Economia e Finanças 

 

Figura 11 Dissertações defendidas nos últimos anos 

Figura 12 Teses defendidas nos últimos anos 



57 

  

 A Escola seleciona alunos interessados no programa por meio do Exame da ANPEC, 

ANPAD ou Prova de seleção da própria Escola, curriculum vitae, histórico escolar e cartas de 

recomendação de cada candidato. 

Os novos alunos do Mestrado Profissional receberam as boas-vindas no dia 14 de 

julho, com uma sessão de apresentação realizada pelos Coordenadores do Curso, Prof. 

Ricardo Cavalcanti e Profa. Joísa Campanher Dutra, além dos professores Maria Teresa 

Duclos e Edson Daniel Lopes Gonçalves, instrutor da disciplina Avaliação de Empresas em 

Opções Reais.  

Dentre os alunos selecionados, podemos contar com diretores, analistas e gerentes de 

grandes empresas, como: Petrobrás, BNDES, Receita Federal, Bancos de Investimentos, 

Banco do Brasil, entre outras. 

Em 2014, foram criadas duas novas disciplinas no Programa de Mestrado Profissional, 

com o objetivo de fortalecer a pesquisa aplicada na Escola: Teoria dos Jogos e Métodos 

Numéricos.  

Após acompanharem os seminários que os alunos do programa de mestrado 

apresentam para receber orientação sobre o andamento de suas dissertações, os coordenadores 

chegaram à conclusão que uma variedade de temas relacionados ao desenvolvimento de 

mercados e instituições atrai o interesse de alunos e suas empresas de origem, e coincidem 

com iniciativas de pesquisa aplicada na Escola, em sua graduação e também no doutorado, 

bem como em outros centros de pesquisa da FGV. Foi identificada, então, a importância de 

reforçar o treinamento dos alunos com ferramentas utilizadas por pesquisadores na fronteira 

das áreas de regulação e finanças.  

O curso de Teoria dos Jogos, além de importante subsídio para Finanças Corporativas, 

proporciona ao aluno um estudo mais técnico de teorias dos Contratos, Leilões e modelos 

regulatórios em geral. O curso de métodos numéricos permite maior aprofundamento em 

dissertações envolvendo apreçamento de ativos, estudos de investimentos, derivativos e 

análises de risco, bem como disponibiliza métodos comumente utilizados em aplicações 

modernas em macroeconomia.   
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No segundo semestre de 2014, recebemos o Prof. André de Castro Silva, da 

Universidade Nova de Lisboa, para lecionar a disciplina Teoria das Decisões Financeiras.  Ele 

apresentou aos alunos do 2º ano uma visão mais prática do mercado com novas ferramentas 

de análise utilizando base de dados para aplicar a teoria e para avaliar seus resultados. .   

Os alunos também tiveram aula de Competição Estratégica e Leilões com o Prof. 

Angelo Polydoro.  A disciplina de Econometria Aplicada, com ementa revisada e voltada para 

aplicações no Stata foi disponibilizada para alunos de ambas as especializações, permitindo 

assim, um aprimoramento na elaboração das futuras dissertações. No 2º trimestre, as 

disciplinas de Finanças também tiveram seu currículo modernizado. É o caso da disciplina 

Avaliação de Empresas em Opções de Mercados, com o Prof. Edson Daniel Gonçalves, que 

realizou suas monitorias em laboratórios capacitados com Malab.  Também ocorreu 

modernização no currículo da eletiva em Tópicos Avançados em Renda Fixa, ministradas 

pelo Prof. Caio Ibsen de Almeida e a Prof.ª Daniela Kubudi, que atua no mercado. No campo 

de Economia Empresarial, a disciplina Teoria das Organizações e Contratos, ministrada pelo 

Prof. José Gustavo Feres, foi reformulada para garantir a qualidade das dissertações com esse 

tema. 

A turma nova, que iniciou o primeiro ano, seguiu com as aulas de nivelamento em 

Matemática com a Profª Silvia Matos e Macroeconomia com o Prof. Fernando de Holanda 

Filho.  Já no 2º trimestre, as aulas foram de Estatística com o Prof. Eduardo Lima Campos e 

Microeconomia com o Prof. Carlos Eugênio Lustosa. A Escola titulou 30 (trinta) alunos com 

dissertações defendidas em diversas áreas, sendo elas: 

1. “Estimação de prêmio de risco para start-ups”, por Mariana Omari Romani– 

23/01/14 - Orientador: Prof. Edson Daniel Lopes Gonçalves; 

 

2. “Previsão de inflação utilizando modelos de séries temporais”, por Simone Jager 

Patrocinio Bonno – 23/01/14 - Orientador: Prof. Eduardo Lima Campos; 

 

3. “Elaboração de um modelo de valoração quantitativa das garantias para o setor de 

saneamento utilizando simulação de monte-carlo: o caso da ppp de esgoto para a 
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região metropolitana do recife e município de goiana”, por Guilherme da Rocha 

Albuquerque – 27/02/14 - Orientador: Prof. Edson Daniel Lopes Gonçalves; 

 

4. “A utilização do cartão de crédito como instrumento de dívida da população: um 

estudo do tema, causas e consequências com base na experiência da Coreia do 

Sul”, por Raphael do Amaral Galhardo– 09/05/14 - Orientador: Prof. Tiago Couto 

Berriel; 

 

5. “Impactos do IFRS nas atividades de Hedge das empresas: evidências para o 

mercado brasileiro”, por Rafael Rodrigues Carvalho – 09/05/14 - Orientador: 

Prof. Edson Daniel Lopes Gonçalves; 

6. “Governança Corporativa, Desempenho e a Presença de Estrangeiros no Capital 

das Companhias Brasileiras’, por Natália Belfort Geiser Mercadante Simões – 

19/05/14 - Orientador: Prof. André Luiz Carvalhal da Silva; 

 

7. “Reação em Mercado secundário de Fundos de investimentos Imobiliário após 

anúncios de resultados”, por Leonardo Baran De Mello Alvarenga – 19/05/14 - 

Orientador: Prof. Rafael Moura Azevedo; 

 

8. “O efeito da diversificação na mineração”, por Marcelo Barreto Bonança Corrêa – 

19/05/14 - Orientador: Prof. Marcelo de Sales Pessoa; 

 

9. “Uma análise empírica sobre as preferências do consumidor brasileiro de cervejas 

artesanais”, por Vinicius Cassar Kfuri Santos – 20/05/14 - Orientador: Prof. 

Edson Daniel Lopes Gonçalves; 

 

10. “Os impactos da mp 579, convertida na lei 12.783, nos investimentos em geração 

de energia do Brasil”, por Paloma Andrade Marques – 23/05/14 - Orientador: 

Prof. Angelo Polydoro; 
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11. “Potencial de redução na demanda por energia elétrica no Rio de Janeiro através 

do modelo de preço variável”, por Marcos Barreto de Faria Pinho – 23/05/14 - 

Orientador: Prof. Angelo Polydoro; 

 

12. “Serviços de Saúde, a assimetria da informação e a intervenção do governo: os 

exemplos americano e brasileiro”, por Miguelina da Fonseca Nicolini – 27/05/14 - 

Orientador: Prof. Carlos Eugênio Ellery Lustosa da Costa; 

 

13. “Os efeitos das intervenções do banco central do Brasil no nível intradiário da 

taxa de câmbio”, por Leandro Ribeiro Nogueira – 28/05/14 - Orientador: Prof. 

Márcio Magalhães Janot; 

 

14. “O mercado acionário brasileiro e a macroeconomia: um estudo sobre o impacto 

de indicadores macroeconômicos e da política monetária sobre diversos setores e 

índices de ações”, por Diego Rodrigues de Carvalho – 29/05/14 - Orientador: 

Prof. Tiago Couto Berriel; 

 

15. “Um estudo sobre os impactos da surpresa dos indicadores macroeconômicos de 

atividade e inflação no Mercado Futuro Brasileiro de Taxa de Juros”, por Bruno 

Carlos Carneiro Rodrigues Coelho – 29/05/14 - Orientador: Profª Silvia Maria 

Matos; 

 

16. “Rentabilidade de estratégias de momento no Ibovespa: aplicação de critérios de 

risco para seleção de carteiras”, por Daniel dos Santos Teixeira – 30/05/14 - 

Orientador: Prof. José Valentim Machado Vicente; 

 

17. “Previsibilidade da estrutura a termo da taxa de juros Brasileira: modelagem da 

estrutura no período entre 2006 e 2014”, por Guilherme Augusto Salgado – 

30/05/14 - Orientador: Prof. Daniela Kubudi; 
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18. “Demanda por Veículos Novos no Brasil: uma Análise Robusta a Quebras 

Estruturais, por Bernardo Antunes Maciel Villela – 30/05/14 - Orientador: Prof. 

Mauricio Canêdo Pinheiro; 

 

19. Uma metodologia de seleção de ações baseada nos conceitos de Vantagem 

Competitiva e Criação de Valor Sustentável”, por Gustavo Frota – 30/05/14 - 

Orientador: Prof. Edson Daniel Lopes Gonçalves; 

 

20. “Avaliação das reformas recentes no setor elétrico brasileiro e sua relação com o 

desenvolvimento do mercado livre de energia”, por Alida Walvis – 30/05/14 - 

Orientador: Prof. Edson Daniel Lopes Gonçalves; 

 

21. “Gestão de riscos na cadeia de suprimentos e valoração do custo da escassez de 

energia elétrica: modelos e uma proposta de implementação para o Brasil”, por 

Amanda Sanches – 30/05/14 - Orientador: Prof. Edson Daniel Lopes Gonçalves; 

 

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

aversão ao risco”, por João Felipe Cury Guimarães – 30/05/14 - Orientador: Prof. 

Marcelo de Sales Pessoa; 

 

23. “Aplicação Do Modelo Speculative Betas Com Ativos Do Mercado Acionário 

Brasileiro”, por Felipe Nobre Ferro e Silva – 30/05/14 - Orientador: Prof. Marcelo 

de Sales Pessoa; 

 

24. “Análise e extração das expectativas dos agentes de mercado em torno da data do 

Copom”, por Matheus Nascif de Faria – 30/05/14 - Orientador: Prof. José 

Valentim Machado Vicente; 

 

25. “Probabilidade implícita de default em debêntures do mercado brasileiro”, por 

Paulo Ramiro Sampaio Fernandez - 30/05/14 - Orientador: Prof. José Valentim 

Machado Vicente; 
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26. “Um modelo de leilões com conteúdo local - Análise e modelagem dos leilões de 

concessão de blocos exploratórios de petróleo e gás promovidos pela ANP no 

Brasil”, por Bruno Mattiello Francisco – 29/05/14 - Orientador: Prof. Angelo Luiz 

Rocha Polydoro; 

 

27. “Mecanismo lpvr – least present value of revenues como mitigador de riscos em 

concessões rodoviárias – uma aplicação a um caso brasileiro”, por Rodrigo Luiz 

Resende Morales – 25/09/2014 – Orientador: Prof. Edson Daniel Lopes 

Gonçalves; 

28. “Especificação da paridade descoberta de juros no mercado brasileiro”, por João 

Barbosa Campbell Penna – 20/12/2014 – Orientador: Prof. Rafael Chaves Santos; 

 

29. “Post-Earnings Announcement Drift no Mercado de Ações Brasileiro”, por 

Alexandre Metello de Castro Santos – 23/12/2014 – Orientador: Rafael Moura 

Azevedo; 

 

30. “Taxa não inflacionária da capacidade utilizada: uma abordagem usando 

microdados brasileiros”, por Itaiguara de Oliveira Bezerra – 23/12/2014 – 

Orientador: Angelo Luiz Rocha Polydoro. 

A Figura 13 demostra a quantidade de dissertações defendidas no ano de 2014 no 

Mestrado Profissional.  
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Figura 13 Dissertações defendidas em 2014 
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Programa de Pós-Doutorado – PNPD/CAPES: 

Em 2014, a Escola contou com três pesquisadores em seu Programa de Pós-

doutoramento, todos eles selecionados por processo seletivo através do Programa Nacional de 

Pós-Doutorado, PNPD/CAPES.  São eles: 

 Rafael Moura Azevedo, que cursou o Doutorado em Economia na Escola 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 e realizará seu estágio pós-doutoral até maio de 

2015; 

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

Economia 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 começou a receber a bolsa em janeiro de 2014 e encerrou seu 

estágio pós-doutoral em dezembro de 2014; 

 José Diogo Valadares Moreira Barbosa, que defendeu a tese de Doutorado 

“Asymptotic Efficiency in a Dynamic Panel Data Model”, em 31/10/2014, sob 

orientação do Prof. Marcelo J. Moreira. José Diogo começou a receber a bolsa em 

dezembro de 2014. 

Já o pesquisador Otávio Menezes Damé iniciou seu estágio pós-Doutoral na EPGE 

em janeiro de 2015, quando também passou a receber bolsa. Ele defendeu a tese “Share 

bidding auctions, sliding scale royalty rates and the new Brazilian regulatory framework for 

the pre-salt areas" em 11/12/2014 e teve como orientador o Prof. Aloisio Pessoa de Araujo. 

Fonte: Relatório de Atividades da Escola Brasileira de Economia e Finanças, 2014 
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A Escola atualmente possui três 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 

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 PPG está vinculado 

(exemplos: PROAP e PROEX). 

8.1.3 Pesquisa 

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

Brasileira de Economia e Finanças, uma instituição de pesquisa fundamentada no princípio 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. 

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

formação de estudantes e de professores, a Escola oferece o Programa de Bolsas de Iniciação 

Cientifica. O Programa de Bolsa de Iniciação Científica envolve duas modalidades: 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. 
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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 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 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 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 
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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 será relatado 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 

 Programa de Apoio à Edição de Periódico Científico 

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

Em 2014, os docentes da Escola publicaram um total de sete artigos em periódicos 

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

1. MOREIRA, Humberto Luiz Ataide; LIMA, Rafael Costa. Information 

transmission and inefficient lobbying. Games and Economic Behavior (Print). 

vol. 86, pp. 282-307, 2014.  

2. SANTOS, Cézar Augusto Ramos; GREENWOOD, Jeremy; GUNER, Nezih; 

KOCHARKOV, Georgi. Marry Your Like: Assortative Mating and Income 

Inequality. The American Economic Review. vol. 104, pp. 348-353, 2014.  
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3. COSTA, Carlos Eugênio E. L. da; PEREIRA, Thiago N. On the efficiency of 

equal sacrifice income tax schedules. European Economic Review. vol. 70, pp. 

399-418, 2014.  

4. FRANCO NETO, Afonso Arinos M.; ISSLER, João Victor; GUILLÉN, Osmani 

Teixeira de Carvalho. On the welfare costs of business-cycle fluctuations and 

economic-growth variation in the 20th century and beyond. Journal of Economic 

Dynamics & Control. vol. 39, pp. 62-78, 2014.  

5. MONTEIRO, Paulo Klinger; CAVALCANTI, Ricardo de Oliveira; BERTOLAI, 

Jefferson D. P. Run theorems for low returns and large banks. Economic Theory. 

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

6. MOREIRA, Marcelo J.; MILLS, Benjamin; VILELA, Lucas. Tests based on t-

statistics for IV regression with weak instruments. Journal of Econometrics. vol. 

182, pp. 351-363, 2014.  

7. ISSLER, João Victor; RODRIGUES, Claudia; BURJACK, Rafael. Using 

common features to understand the behavior of metal-commodity prices and 

forecast them at different horizons. Journal of International Money and 

Finance. vol. 42, pp. 310-335, 2014.  

 

  Figura 14 Artigos publicados em periódicos por docentes 

 

Intercâmbio dos docentes da Escola em eventos científicos no Brasil e no exterior: 
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Artigos Publicados

        Fonte: Relatório de Atividades da Escola Brasileira de Economia e Finanças, 2014 
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No ano de 2014 a escola apresentou 62 (sessenta e duas) participações que estão 

detalhadas no Anexo B.  

 

Intercâmbio com Centros de Excelência 

Em 2014, a Escola registrou a presença de 122 (cento e vinte e dois) visitantes (Anexo 

C) para trabalhos de pesquisa conjunta com professores da Escola, 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 

(sessenta e cincos) 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, 

sendo de suma importância para alcançar as metas de avaliação externa, tanto nacionais 

quanto internacionais. A Figura 15 apresenta a quantidade de visitantes na Escola nos últimos 

4 anos. 

Figura 15 Número de visitantes na Escola nos últimos 4 anos 

 

 

Seminários de Pesquisa promovidos pela Escola  
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Fonte: Relatório de Atividades da Escola Brasileira de Economia e Finanças, 2014. 
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Os seminários de Pesquisa da Escola tem 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 2014, foram promovidos 48 (quarenta e oito) seminários, sendo 43 (quarenta e tres) 

deles ministrados por professores oriundos de departamentos internacionais conforme 

demostrado no Anexo D. A Figura 16 demonstra o crescimento do número de seminários de 

pesquisa na Escola nos últimos anos. 

Figura 16 Crescimento do número de seminários de pesquisa na Escola nos últimos anos 

 

 

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 2014, a Escola Brasileira de Economia e Finanças registrou 12 pesquisadores 

com bolsa de Produtividade do CNPq. 

Produção Intelectual Discente - Artigos Completos Publicados em Periódicos 

Em 2014, os alunos produziram um total de três publicações, entre livros, revistas e 

artigos. Além disso, tiveram dois artigos aceitos para publicação. 
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Fonte: Relatório de Atividades da Escola Brasileira de Economia e Finanças, 2014 
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1. VICENTE, José Valentim Machado; ARAUJO, Gustavo Silva; BARBEDO, 

Claudio Henrique. “The Adverse Selection Cost Component of the Spread of 

Brazilian Stocks”. Emerging Markets Review. vol. 21, pp. 21-41, 2014.  

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”. BBR. 

Brazilian Business Review (Edição em português. Online). vol. 11, pp. 118-136, 

2014.  

3    VICENTE, José Valentim Machado; ARAUJO, Gustavo Silva; CASTRO, Paula 

Baião Fisher de; TAVARES, Felipe Noronha. “Assessing Day-to-day Volatility: 

Does the Trading Time Matter?”. Revista Brasileira de Finanças: RBFin: 

Brazilian Finance Review. vol. 12, pp. 41-66, 2014 

 

Participação de alunos do Mestrado Acadêmico e Doutorado em eventos 

acadêmicos e científicos no Brasil e no exterior: 

 

1. Lira Rocha da Mota: Apresentou o artigo “The Market for Borrowing Securities in 

Brazil” no 8º Encontro Luso-Brasileiro de Finanças - Lubrafin – Vale Douro, 

Portugal – 28 a 30/0/14; 

 

2. “Diogo Vinicius Menezes Saraiva: Visitou a Maastricht University, a convite de 

Alain Hecq, para trabalhar no artigo ‘Forecasting multivariate time series under 

present value-model short –and long-run co-movement restrictions” com Alain 

Hecq e João Victor Issler - Maastricht, Provincie Limburg, Holanda – 21 a 

25/04/14; 

 

3. Erica Diniz de Oliveira: Apresentou o artigo “Optimal Tax for the Household: 

Collective and Unitary Approaches”, em coautoria com o prof. Carlos Eugenio da 
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Costa, no 2014 North American Summer Meeting of the Econometric Society - 

University of Minnesota - USA - 19 a 22/06/14; 

 

4. Rafael Moura Azevedo: Apresentou o artigo "Nonparametric Optiin Pricing with 

Generalized Entropic Estimators" no 14º Encontro Brasileiro de Finanças SBFin 

2014 realizado em 24, 25 e 26 de julho de 2014, na Universidade Federal de 

Pernambuco - UFPE, Recife - PE; 

 

5. Fernando Antônio de Barros Júnior: Participou como co-autor do Prof. Ricardo 

Cavalcanti na apresentação do artigo "Inside-money inflation is different" no Mini 

Conference on Monetary Theory and General Equilibrium Theory Location na 

EESP/FGV de 23 a 24 de julho de 2014; 

 

6. Luciene Torres de Mello Pereira: Apresentou como co-autora do Prof. Pedro 

Cavalcanti, do paper “Structural Transformation, Education and Fertility” no 3º 

Encontro LUBRAMCO de 29 a 31 de agosto em Évora, Portugal;  

 

7. Kym Marcel Martins Ardison: Apresentou o artigo "Nonparametricn Tail Risk 

and Stock Returns: Predictability and Risk-Premia" como co-autor do Prof. Caio 

Ibsen R. de Almeida no LACEA/LAMES 2014 realizado de 20 a 22/11/14 na 

FEA/USP - SP;  

 

8. Bruno Ricardo Delalibera: Apresentou o artigo "Educação Infantil, Distorções e 

Crescimento Econômico" no 36º Encontro Brasileiro de Econometria realizado no 

período entre 09 a 12/12/14 em Natal/RN; 

 

9. Rafael Moura Azevedo: Apresentou o artigo "Dynamic Portfolio Selection with 

Transactions Costs and Scheduled Announcement" no 36º Encontro Brasileiro de 

Econometria realizado no período entre 09 a 12/12/14 em Natal/RN; 
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10. Gustavo Moreira de Souza: Apresentou o artigo "Guerra fiscal, sistema tributário e 

desenvolvimento regional: um modelo de competição fiscal com mercados 

incompletos aplicado ao Brasil" no 42º Encontro Nacional de Economia realizado 

entre 09 e 12 de dezembro de 2014 em Natal (RN); 

 

11. Luciene Torres de Mello Pereira: Apresentou  artigo "Structural Trasformation, 

Education and Fertility" no 36º Encontro Brasileiro de Econometria realizado no 

período entre 09 a 12/12/14 em Natal/RN. 

 

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 8 apresenta os nomes dos alunos, as Instituições e o 

período de realização do Programa de Doutorado Sanduíche realizados pelos alunos da 

Escola. 

Quadro 8 Intercâmbio discente na pós-graduação stricto senso 

  Alunos Universidade           Período 

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 a mai/2014 

Diogo Vinicius M. Saraiva London Business School fev/2014 a jan/2015 

William Michon Junior Northwestern University mar/2014 a fev/2015 

Cassiano Breno Machado Alves Columbia University set/2014 a ago/2015 

Lira Rocha da Mota Columbia University ago/2014 a jun/2015 

          Fonte: Relatório de Atividades da Escola Brasileira de Economia e Finanças, 2014. 

 

Intercâmbio Discente da Graduação  
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O Quadro 9 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 2014: 

Quadro 9 Alunos da Escola em intercâmbio no exterior no ano de 2014 

Alunos País Instituição Ano Semestre 

Nicolau Certain Curi Alemanha Pforzheim Universitat 2013/2014 2º/2013 e 1º /2014 

Alejandro Aviles Espanha Universitat Pompeu Fabra 2014 2º/ 2014 

Leonardo Baims Espanha Universitat Pompeu Fabra 2014/2015 2º/ 2014.2 e 1º/ 2015 

Lucas Aragão Farage Itália Università Commerciale 

Luigi Bocconi 

2014/2015 2º/ 2014.2 e 1º/ 2015 

 

Nesse mesmo período, a Escola recebeu 6 alunos de instituições estrangeiras para 

programas de intercâmbio acadêmico na graduação e no Mestrado (Quadro 10).·. 

Quadro 10 Alunos Estrangeiro em intercâmbio no curso de graduação no ano de 2014 

Alunos País Instituição Semestre 

Carlos Lopez Casanovas Espanha Universitat Pompeu Fabra 2014.1 

João Diogo Mendes 

Marinho 

Portugal Universidade Nova de Lisboa 2014.2 

Miguel Pedrosa Caetano Portugal Universidade Nova de Lisboa 2014.2 

Giulia Gitti Itália Università Commerciale Luigi Bocconi 2014.2 

Salvador Maria Ferreira 

Louro 

Portugal Universidade Católica Portuguesa 2014.2 

Sofia Martins Marques da 

Costa 

Portugal Universidade Católica Portuguesa 2014.2 

Fonte: Relatório de Atividades da Escola Brasileira de Economia e Finanças, 2014. 

Programa de Apoio à Edição de Periódico Científico 

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

Brasil, e a segunda mais antiga da América Latina. A 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 

Fonte: Relatório de Atividades da Escola Brasileira de Economia e Finanças, 2014 
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suas páginas, desde que estejam na fronteira do seu ramo de conhecimento e se pautem pelo 

rigor e sofisticação apresentado desde o primeiro número.  

Em 2014, foram publicadas três edições do Volume 68, cujos artigos e autores são 

descritos a seguir:  

Vol. 68, Nº 1  

   Determinantes do Requerimento de Colateral em Empréstimos Empresariais - 

Jaimilton Carvalho, José Angelo Divino, Jaime Orrill; 

   Propagação Assimétrica de Choques Monetários na Economia Brasileira: 

Evidências com base em um modelo vetorial não linear de transição suave - 

Vinícius Dos Santos Cerqueira, Márcio Bruno Ribeiro, Thiago Sevilhano 

Martinez; 

   Common Factors and the Exchange Rate: Results From the Brazilian Case - Jose 

Luiz Rossi Junior, Wilson Rafael de Oliveira Felicio; 

   Monetary Policy and Regional Output in Brazil - Rafael Rockenbach da Silva 

Guimaraes, Sérgio Marley Modesto Monteiro; 

   Restrições Financeiras e a Decisão de Investimento das Firmas Brasileiras - 

Guilherme Kirch, Jairo Laser Procianoy, Paulo Renato Soares Terra; 

   O Impacto do Tempo de Pendência das Patentes na Trajetória de Crescimento: 

Uma Análise com Base no Modelo Schumpeteriano de Crescimento Endógeno 

com Avanço de Qualidade - Fabio Rodrigues de Moura, Nelson Leitão Paes, 

Tácito Augusto Farias. 

Vol. 68, Nº 2  

 Pessoal Ocupado e Jornada de Trabalho: uma releitura da evolução da 

produtividade no Brasil - Fernando de Holanda Barbosa Filho, Samuel de Abreu 

Pessôa; 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/4009
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/7381
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/7164
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/6005
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/4797
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/4797
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/4797
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/12348
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/12348
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 Estimação da Eficiência Técnica do SUS nos Estados Brasileiros na Presença de 

Variáveis Contextuais - Maurício Benegas, Francisco Gildemir da Silva; 

 Expectativas Desagregadas, Credibilidade do Banco Central e Cadeias de Markov 

- Marcio Gomes Pinto Garcia, Diogo Abry Guillen; 

 Measuring inflation persistence in Brazil using a multivariate model - Vicente da 

Gama Machado, Marcelo Savino Portugal; 

 Desalinhamentos Cambiais, Interdependência, Crises, Guerras cambiais: Uma 

avaliação empírica - Emerson Fernandes Marçal; 

 Análise de Integração Financeira na América do Sul - Paulo Rogério Faustino 

Matos, Amadeus Bueno, Nicolino Trompieri. 

8.1.4 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, iniciado em 2011 e tendo continuidade no ano de 2014, 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; 

 Currículo do curso de graduação; 

 Manual de atividades complementares do curso de graduação 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/3058
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/3058
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/12599
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/7524
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/9677
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/9677
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/6038
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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 pratica 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 E, a Escola nos últimos anos tem incentivado e 

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

participação de alunos em vários eventos, cursos, palestras, visitas a museus, eventos 

esportivos e culturais.  

Apoio às ações de extensão 

Em 2014, 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 às 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. 

8.1.5 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 a integração aos diversos contextos e 

cenários globais, proporcionando uma visão mais abrangente das diferentes realidades de 

regiões do Brasil e de outros países. 
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O setor de Intercâmbio Acadêmico tem como objetivos estabelecer parcerias com 

Instituições de Ensino Superior internacionais; 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 nas instituições 

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

Optando por uma de nossas parceiras, o aluno continua regularmente matriculado na 

Escola, pagando nossa mensalidade, e por este motivo, não precisa arcar com os custos de 

mensalidade no exterior, ficando responsável apenas pelas passagens aéreas, moradia e 

demais gastos pessoais. O mesmo é válido para os estudantes que foram nomeados, pelos 

nossos conveniados, ao nosso Setor de Intercâmbio Acadêmico.  

O setor de Intercâmbio Acadêmico desenvolveu uma série de eventos, no ano de 2014, 

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

candidatos e Universidades internacionais, tais como:  

 Reunião com o Diretor do IES Abroad. O IES Abroad é uma Instituição de 

Ensino americana que trabalha com mais de 200 Universidades e Faculdades nos 

EUA. O objetivo da reunião era verificar possíveis pontos de sinergia entre a 

FGV/ EPGE e o IES Abroad. 17/09/2014. 

 Reunião com o Diretor da Latino Australia Education. A LAE representa no 

Brasil todas as Universidades Australianas. O objetivo da reunião era verificar 

possíveis pontos de sinergia entre a FGV/ EPGE e IES australianas. 18/09/2014. 

 Reunião Bolsas Fórmula Santander. Reunião com representantes das Escolas e 

Diretoria Internacional da FGV para seleção dos alunos contemplados com as 

Bolsas. 23/09/2014. 

 Reunião com representantes das Turmas de Graduação. A Coordenação da 

Escola, área de Convênios Internacionais, Colocação Profissional e Núcleo de 

Apoio Pedagógico se reuniram com os representantes de turmas de Graduação 

para conversa. A nova Coordenação da área Internacional foi apresentada aos 

alunos presentes.  09/10/2014.  
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 Reunião com representante da University of Bath, Canadá. Reunião com 

objetivo de discutir pontos de sinergia entre ambas as Instituições para assinatura 

de convênio acadêmico. 04/11/2014.  

 Recepção de alunos visitantes da Universidad Autonoma Chapingo, México. 

Organização de recepção do grupo de aproximadamente 50 alunos e professores 

mexicanos, com apresentação da Escola e seus Programas. 05/11/2014. 

 Reunião sobre as bolsas FGV/Sorbonne. Reunião transmitindo a divulgação e 

funcionamento do programa de bolsas FGV/Sorbonne às áreas internacionais de 

cada Escola da FGV do Rio presentes. 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 língua e cultura 

francesa na Universidade de Sorbonne. A bolsa da FGV cobre os custos do curso, 

acomodação e duas refeições diárias no hotel. O curso é organizado pela 

professora Charlotte Riom, contratada pela presidência da FGV. 11/11/2014.  

 Acordo de intercâmbio com Université Paris Dauphine. Troca de informações 

para criação de acordo de intercâmbio. O acordo foi devidamente assinado pelo 

Presidente da FGV e enviado para França, para assinatura pela Paris Dauphine. 

14/11/2014.  

 Recepção dos alunos selecionados no Processo Seletivo 2015. Evento de 

recepção dos candidatos selecionados no Vestibular para apresentação da Escola e 

suas áreas, inclusive a área de Convênios Internacionais. 27/11/2014. 

 Reunião com Delegação da Macquarie University, Austrália. Discussão sobre 

potenciais áreas de colaboração para a assinatura de Convênio de Cooperação 

Acadêmica. 08/12/2014.  

 Participação em Evento promovido pelo Campus France Brasil, na FGV. 

Participação em Evento que visava promover os Estudos na França. Contou com a 

presença de diversas Universidades francesas, o que possibilitou discussão sobre 

potenciais parcerias acadêmicas. 02/12/2014. 
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 Reunião com Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Reunião com 

representante desta Universidade para discussão sobre possível parceria 

acadêmica. 05/12/2014.  

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

fortalecimento da imagem e inserção institucional no cenário mundial. 

8.2 Comunicação com a Sociedade 

8.2.1 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 FGV. Para isto, 

deve zelar pela solidez da marca FGV através do alinhamento entre as ações das áreas de 

comunicação e marketing das unidades. Cabe ainda à DICOM coordenar as atividades de 

propaganda, publicidade (assessoria de imprensa), eventos, brindes, peças de comunicação, 

central de atendimento, inteligência de mercado, marketing digital na internet e redes sociais. 

Com escritórios no Rio de Janeiro e em São Paulo, a DICOM é formada por uma 

gerência e cinco coordenações:  

 Gerência de Inteligência: executam o gerenciamento global das campanhas, tanto 

online quanto offline, avaliando o retorno sobre o investimento e demais métricas; 

e está encarregada das pesquisas de mercado e do sistema de business 

intelligence; 
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 Coordenação de Comunicação e Marketing: presente no Rio de Janeiro e em São 

Paulo, abrange as atividades de publicidade e propaganda, assessoria de imprensa, 

produção de eventos e atendimento telefônico; 

 Coordenação de Marketing Digital: desenha a estratégia e acompanha as 

campanhas e o posicionamento da marca FGV no ambiente online, além de 

prestar assistência às escolas e unidades da FGV em seu posicionamento online, 

tanto no que se refere às estratégias de search engine optimization, quanto à 

pertinência do conteúdo. Cumpre as atividades diárias de administração e criação 

de conteúdo dos perfis oficiais da FGV e monitora as ações das escolas, unidades 

e conveniadas no ambiente das redes sociais, desenvolvendo ações que visam o 

engajamento do público com a marca; 

 Coordenação de Mídias Sociais: Subordinada à Coordenação de Marketing 

Digital, cumpre as atividades diárias de administração e criação de conteúdo dos 

perfis oficiais da FGV; monitoram 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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8.2.1.1 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 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- Site de eventos 

Com o objetivo de recuperar a memória de eventos ocorridos na Escola, no ano 

passado 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/


82 

  

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 

tornar mais eficiente à 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 se perpetuou em 2014, foi a de 

transmissão ao vivo dos eventos da Escola, cumprindo principalmente o objetivo de 

possibilitar à comunidade acadêmica ou não acadêmica, a ter acesso às principais temas 

abordados nos 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, 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, 

apresenta novo aspecto visual e disposição das notícias; 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.  

8.2.1.2 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 demanda e 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.  

A metodologia de trabalho se dá através da página da Ouvidoria no site da Escola. 

Todas as manifestações gerarão um processo interno, onde deverá constar a demanda, data e 

hora da manifestação e prazo para a resposta (se a situação exigir mais tempo para uma 

solução, a resposta deverá informar quais as medidas que estão sendo tomadas e a estipulação 

de um novo prazo para a solução). No encerramento do processo, o seu conteúdo passará a 

fazer parte do Relatório da Ouvidoria. 

Dia FGV 

A Escola promove todos os anos aos alunos de 2º e 3º 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 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. 

Portal da Biblioteca Digital FGV  

A nova Biblioteca Digital FGV (http://sistema.bibliotecas.fgv.br/o_sbfgv), que 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 trinta e um anos depois, em 2012, o Sistema de Bibliotecas FGV (SB-FGV) 

passou do conceito à prática, a partir de uma nova portaria que ratificou a sua necessidade na 

estrutura desta instituição. Assim, o objetivo de integrar as bibliotecas da FGV, dada à 

emergência das tecnologias digitais nos acervos das bibliotecas, entre outros aspectos 

relacionados à organização, começou a se concretizar. Atualmente quatro bibliotecas estão 

subordinadas ao SB-FGV: (1) Biblioteca Mario Henrique Simonsen - BMHS, (2) Biblioteca 

Karl A. Boedecker - BKAB, (3) Biblioteca de Brasília, e (4) Biblioteca Digital FGV. 

Repositório Digital de periódicos científicos da FGV 

Através Repositório Digital de periódicos científicos da FGV 

(http://bdigital.bibliotecas.fgv.br/repositorio-periodicos-fgv) é feito o registro, controle e 

divulgação da produção intelectual (revistas) gerada no âmbito da FGV. 

Repositório de teses, dissertações, papers e e-books FGV. 

Este é o Repositório de teses, dissertações, papers e e-books FGV 

(http://bdigital.bibliotecas.fgv.br/repositorio-teses-fgv), construído para indexação, 

preservação e compartilhamento da produção intelectual da FGV em formato digital como: 

imagens, artigos, teses, dissertações, vídeos etc. 

 

http://bdigital.bibliotecas.fgv.br/repositorio-periodicos-fgv
http://bdigital.bibliotecas.fgv.br/repositorio-teses-fgv
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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. 

A marca Editora FGV está impressa em mais de 450 títulos, adotados por instituições 

de ensino de todo o país, atendendo também aos setores empresarial e governamental, que 

atestam nossa preocupação com a qualidade. 

A Editora da FGV conta com uma livraria virtual que visa dar mais visibilidade aos 

livros editados e facilitar o conhecimento desta produção. É possível comprar livros, acessar 

ao catálogo, lançamentos, promoções e eventos.  

8.2.1.3 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 e etc. 
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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 e etc, esses processos podem 

ou não passar por fluxo de aprovação. 

Para segurança, cada colaborador e/ou gestor tem seu nome de usuário e sua senha 

exclusiva de acesso e as atividades são disponibilizadas conforme 'Perfil' selecionado, ou seja, 

Colaborador, Gestor ou Facilitador. 

Aluno online (Ambiente Moodle e e-class) 

O aluno tem acesso através do seu login e da sua senha de e-mail ao chamado aluno 

online (sistema de informações que permite ao aluno o acesso a informações acadêmicas para 

o acompanhamento das disciplinas cursadas) e ao ambiente moodle ou e-class (sistema de 

apoio ao ensino) para ter acesso aos guias, manuais, regulamentos, calendários, avisos e 

demais informações acadêmicas presentes no dia a dia do seu curso. O ambiente 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, 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 
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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. 

8.3 Política de Atendimento aos Discentes  

8.3.1 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 o 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. 
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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 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 anteriormente) 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. 

8.3.1.1 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.  
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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 

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. 

8.3.1.2 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- Bolsa não requerimento: é concedida de acordo com a 

classificação no Processo Seletivo (vestibular). O curso de Graduação em Ciências 

Econômicas oferece bolsas integrais (100%) aos seus 15 (quinze) primeiros classificados no 

Processo Seletivo. 

Bolsa Mérito Rendimento Acadêmico- Bolsa requerimento: é concedida de acordo 

com o desempenho acadêmico no decorrer do curso intermitente. São oferecidas bolsas aos 

alunos de graduação em função do desempenho acadêmico durante o curso, consistindo na 

gratuidade integral ou parcial de mensalidades escolares. A bolsa mérito de desempenho 
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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 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 é definido pela 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. 
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Bolsa a Funcionários e Dependentes 

Esta bolsa prevê a gratuidade integral ou parcial das mensalidades escolares no curso 

de graduação da Escola, obedecendo ao Acordo Coletivo de trabalho, aos funcionários da 

FGV e seus dependentes legais. A concessão é 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 iniciou o ano de 2014 com um total de 94 (noventa e quatro) alunos no 

mestrado e doutorado acadêmico e, ao mesmo tempo, os alunos tiveram disponível um total 

de 75 (setenta e cinco) 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, demonstrado na tabela “Estoque de Bolsas de Estudo em 2014”. 

O convênio atual estabelecido entre a Escola e o Proex (Programa de Excelência 

Acadêmica) teve início em 2008 e foi prorrogado até em outubro de 2014. Com este recurso, 

a Escola financia 28 (vinte e oito) bolsas de mestrado, 24 (vinte e quatro) bolsas de doutorado, 

além de apoiar o custeio com elaboração de dissertações / teses e fomentar o intercâmbio 

internacional dos discentes e docentes (Quadro 11). 
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Com a verba de Capital disponibilizada ao longo dos anos, foram adquiridos 

notebooks, servidores, central multimídia, entre outros itens que facilitam a interação nas 

aulas, palestras e seminários. 

A Escola, com o apoio do Proex, recebe com frequência a visita de professores 

provenientes dos principais centros internacionais, a fim de ampliar o processo de 

internacionalização da Escola. Ademais, o recurso disponibilizado ajuda no custeio das 

passagens e hospedagens dos alunos em congressos, seminários nacionais e internacionais. 

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. 

Além disso, no período 2010-2014, observamos que houve um crescimento quantitativo de 

14% nos alunos do mestrado e do doutorado (Quadro 12).  

Neste contexto, tendo em vista a manutenção dos indicadores de excelência, inovação 

e competitividade científica exigida pela Capes, e de forma consonante à política do Governo 

Federal, a Escola, através da Pró-Reitoria, encaminhou uma carta a Capes e ao CNPQ 

solicitando um aumento do número de bolsas de estudos. 

Tal pleito foi feito com base no fato de que a Escola necessita titular, pelo menos, 22 

(vinte e dois) Doutores por triênio (média de 7 novos alunos por ano).  Considerando o fato de 

que temos, no mínimo, 4 (quatro) anos para titular um Doutor, seriam necessárias pelo menos 

30 bolsas de doutorado. Atualmente, a Capes concede à Escola apenas 22 (vinte e duas) 

bolsas de doutorado.  

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.  

Nesse sentido, a Escola enxerga a inelasticidade da oferta de bolsas como um entrave 

ao crescimento do Programa relativo ao fomento do número de doutores e vem buscando 

alternativas para a solução do problema, porém ainda paliativas. 
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Quadro 11 Estoque de Bolsas de Estudos em 2014 

Estoque de Bolsas de Estudos em 2014 

AGÊNCIAS MESTRADO DOUTORADO 

PROEX 28 24 

FAPERJ 2 3 

CNPQ 9 6 

Setor privado 2 1 

TOTAL 41 34 

   

Quadro 12 Quantidade de alunos na pós-graduação nos últimos 3 anos 

       

 

  

                                 

8.3.1.3 Fomento à Iniciação Científica (PIBIC). 

Em 2013, um grupo de alunos da Graduação foi contemplado com as bolsas de 

Iniciação Científica do CNPq e da FGV para o período de agosto/2013 a julho/2014 e agora 

em 2014 iniciamos com um novo grupo para o período de agosto/2014 a julho/2015.  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; 

                         Número de alunos*  

Cursos 2012 2013     2014 

Mestrado 51 56 53 

Doutorado 42 43 41 

Fonte: Relatório de Atividades da Escola Brasileira de Economia e Finanças, 2014   

Fonte: Relatório de Atividades da Escola Brasileira de Economia e Finanças, 2014 
*Estoque inicial de alunos em janeiro do ano corrente. 
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 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 cientificamente e da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo 

confronto direto com os problemas de pesquisa. 

Segue abaixo na Tabela 3, a lista dos contemplados em 2014. 

Tabela 3 Lista de alunos bolsistas no programa de iniciação científica 

Nome Período Orientador Título do projeto 

Bruno Victor Rodrigues 

Trócoli 

2014/2015 André Garcia de Oliveira 

Trindade 

Impacto do Uso de Produtos 

Geneticamente Alterados na 

Produtividade Agrícola 

Guilherme Vital Brasil 

Lorenzo Fernandez 

2014/2015 Renato Fragelli Cardoso Endividamento público e 

moratória 

Maria Gabriela Gonçalves 

Gontijo 

2014/2015 Fernando de Holanda 

Barbosa 

Taxa de juros natural em 

economias pequenas e abertas 

Murillo Barreira Bertolucci 2014/2015 André Arruda Villela Ovelhas, mulheres, crianças e 

fábricas: considerações sobre 

cercamentos e a Revolução que 

moldou a modernidade. 

Ráffila Pinheiro Amorim 2014/2015 Joísa Dutra Saraiva Governança Regulatória 

Roberto Rodrigues da 

Cunha Neto 

2014/2015 Rodrigo Leandro de Moura Determinantes da Atividade 

Criminal no Brasil 

            Fonte: Relatório de Atividades da Escola Brasileira de Economia e Finanças, 2014. 

No âmbito do PIBIC, as seguintes atividades foram realizadas: 

 Seminário de Jornada Científica da Fundação Getulio Vargas Edital 2013-2014. 

No dia 03 de novembro de 2014 todos os bolsistas de Iniciação Científica da 

Fundação Getulio Vargas apresentaram sua pesquisa para uma comissão formada 

por professores da FGV e membro externo. 
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 Apresentação do Relatório Parcial de Iniciação Científica Edital 2014-2015.  No 

dia 7 de novembro, ocorreu a Apresentação do Relatório Parcial dos alunos de IC. 

8.3.1.4 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 E). O contato com alunos de 

Mestrado e Doutorado da Escola seja através de palestras e/ou pelo programa de Tutoria, 

estimula e amadurece academicamente o aluno da Graduação. Isso ocorre, também, quando o 

mesmo participa de projetos de pesquisa e ou extensão que envolvam docentes e discentes de 

outras Escolas ou outros Centros. 

As reuniões do NDE, assim como as do Colegiado, também são pautadas pelo trabalho 

da CPA, e têm sido muito eficazes na dinâmica de fomento à interdisciplinaridade dos 

conteúdos do curso. Estas reuniões têm servido como instrumento de integração e de 

aprendizagem. Integração na medida em que permitiram que os participantes troquem 

impressões sobre o projeto pedagógico 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 
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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. 

Os principais temas abordados em 2014 estão relacionados a seguir: 

 Aula Inaugural: Discussão sobre Formato dos Eventos no semestre, Apresentação 

da CPA e Debate sobre a Representação Discente na CPA, Congregação e 

Colegiado de Graduação. – Luis Henrique Bertolino Braido e André Arruda 

Villela, em 04/02/2014; 

 Seleção de Tópicos para Debate, Apresentações de Projetos de Extensão da 

Escola e Apresentação do Diretório Acadêmico – Luis Henrique Bertolino Braido, 

em 11/02/2014; 

 Debate sobre Descriminalização do Consumo, Comércio e Produção de Drogas 

Ilícitas – Luis Henrique Bertolino Braido e alunos, em 18/02/14; 

 Debate sobre os Aspectos Econômicos de Transferência de Órgãos – Afonso 

Arinos de Mello Franco Neto e alunos, em 25/02/14. 

 Capitalismo no Ensino Superior: São Tomás de Aquino tinha Razão – Claudio de 

Moura Castro, em 11/03/14; 

 Carreira em foco: Economia – Setor de Colocação Profissional e Diretório 

Acadêmico – em 08/04/14; 

 Os Desafios do Desenvolvimento Sustentável – Carlos Minc, em 15/04/14. 
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 Debate sobre Justiça e Justiceiros – Luis Henrique Bertolino Braido e alunos – em 

06/05/2014; 

 Mercados Eletrônicos em Debate: Bitcoin e Deep Web – Afonso Arinos de Mello 

Franco Neto e alunos – em 13/05/2013; 

 Jornada de Iniciação Científica (Apresentação Oral feita pelos bolsistas do Projeto 

Final) – Afonso Arinos de Mello Franco Neto e Paulo Monteiro, em 26/05/2013; 

 Direito e Sustentabilidade – Romulo Silveira da Rocha Sampaio – em 03/06/2013; 

 Discussão sobre Eventos Culturais Realizados - Luis Henrique Bertolino Braido e 

alunos – em 24/06/2014; 

 Rumo ao Brasil Desenvolvido, Através das Grandes Oportunidades e da 

Economia do Conhecimento – João Paulo dos Reis Veloso - em 29/07/2014; 

 Ciências Econômicas e o Ensino do Meio Ambiente, Direitos Humanos, Cultura 

Negra e Indígena Brasileira – Luis Henrique Bertolino Braido, em 12/08/2014; 

 Individualismo, Narcisismo e Sociedade – Luis Henrique Bertolino Braido, em 

19/08/2014; 

 Seminário Licenciamento Ambiental e Segurança Jurídica – Hermam Benjamin, 

Áspasia Camargo e José Eduardo Gussem, em 22/08/2014; 

 Avaliação de Projetos e Sustentabilidade – Luis Henrique Bertolino Braido, em 

26/08/2014; 

 Temas Contemporâneos da Indústria de Petróleo e Gás no Brasil – Ricardo 

Giamattey, em 02/09/2014; 

 Empreendedorismo, Motivação e Superação: A Experiência do Projeto Social 

Miratus, em 07/10/2014; 

 Estética e Arte – Savio Lacerte, em 14/10/2014; 
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 Tráfico Humano e Escravidão Contemporânea no Brasil – Ricardo Rezende 

Figueira, em 21/10/2014; 

 Questão Racial – o discurso científico – Lygia Gonçalves Costa, em 28/10/2014. 

 Perspectiva Econômica para 2015 – Gustavo Franco, em 30/10/2014; 

 Carreira em foco: Economia – Setor de Colocação Profissional e Diretório 

Acadêmico – em 04/11/14; 

Fomento a participação na monitoria 

Para a Escola, a monitoria nas disciplinas do ensino superior vai além da 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 relação de troca de conhecimentos, durante o programa, entre professor orientador e aluno 

monitor. O monitor experimenta 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 à 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.  

8.3.1.5 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 os alunos e com os alunos, e seus 

professores na conscientização da comunidade para o desenvolvimento sustentável, 

desenvolvendo-se como um cidadão consciente do ambiente, adquirindo habilidades para 
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trabalhar individual e coletivamente em busca de soluções para resolver os problemas atuais e 

prevenir o futuro. 

Nos eixos 2 e 3, neste relatório, descrevemos alguns projetos trabalhados 

coletivamente pela Escola.  Dentre os vários projetos de extensão, destacamos: 

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 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.  
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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. 

8.3.1.6 Programas de Apoio ao Desenvolvimento Acadêmico dos Discentes Referentes à 

Realização e Participação de Eventos 

A Escola disponibiliza, na medida de seu orçamento, 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 para a graduação com 

destinação específica de recursos. Quando da realização de eventos ou participação dos 

estudantes em seminários, encontros e congressos, a Escola apoia estas ações por meio de 

dotação financeira analisando por demanda as solicitações.  

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 

viagens, encontros e simpósios promovidos pelo mesmo. Constitui-se em elo de ligação entre 

a Coordenação administrativa pedagógica da Escola e as demandas estudantis. 

8.3.1.7 Estágio e a 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 

http://www.suzaquim.com.br/
http://www.umicore.com/en/
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disponibilizando convênios de estágio com organizações públicas e privadas (lista de 

conveniadas no Anexo F). 

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 faculdade e 

na vida profissional com os atuais alunos da graduação. 

Em 2014, os Programas da Escola, através do Setor de Colocação Profissional e 

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

outras atividades, conforme pode ser observado na Tabela 4 a seguir: 

Tabela 4 Dados referentes às vagas anuais ofertadas pelo setor de estágio e colocação profissional 
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Estágios 19 27 24 20 24 13 23 34 25 32 17 8 

Trainees 1 4 4 1 5 8 11 24 15 7 5 4 

Empregos 

efetivos 

8 12 12 9 16 9 14 22 17 4 7 10 

Concursos 0 3 0 1 0 0 1 0 2 0 2 2 

Prêmios/eventos 2 6 4 8 11 4 0 13 1 6 2 0 

Total/Mês 30 52 44 39 56 34 49 93 60 49 33 24 

                        Fonte: Setor de Estágio e Colocação Profissional, 2014. 

8.3.1.8 Acompanhamento de Egressos 

Com a participação do Setor de Estágio e Colocação Profissional, a Escola mantem 

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 
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desenvolvimento profissional e atualização científica, que poderá ser ampliado em encontros, 

cursos de extensão, reciclagens e palestras.  

De acordo com o Setor de Colocação Profissional, os nossos ex-alunos da graduação 

estão distribuídos conforme a Figura 17. 

Figura 17 Colocação no mercado dos alunos recém-formados da turma de 2013 

                  

A Figura 18 apresenta em quais setores do mercado de trabalho os recém-formados da 

Escola estão inseridos: 

Figura 18 Setores de atuação dos recém-formados da turma 2013 
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                 Fonte: Setor de estágio e colocação profissional, 2014 

Fonte: Setor de estágio e colocação profissional, 2014 
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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 para 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. 

 

9 Eixo 4: Políticas de Gestão 

9.1 Políticas de Pessoal 

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 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; 
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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; 

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 desses 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 no eixo 2. 

O Plano de Cargos e Carreira da FGV atende aos anseios do corpo de funcionários e 

de sua representação sindical.  

9.1.1 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 pela legislação. Enquanto é 

exigido, pelo MEC, de Universidades e Centro Universitários o percentual mínimo (33%) de 
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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 2014 possui 98% do corpo docente, que 

corresponde a 50 docentes nesse nível de qualificação. Deste quantitativo, 88%, o que 

equivale a 45 docentes, são doutores, conforme os dados apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5 Quantitativo do corpo Docente conforme qualificação formal 

 

 

 

 

                                          Fonte: Departamento de Recursos Humanos, 2014. 

 

Conforme demonstrado na Tabela 6, uma grande parte do corpo técnico-

administrativo demonstra escolaridade equivalente ao ensino superior. 

Tabela 6 Quantitativo de Pessoal Técnico-Administrativo conforme qualificação formal 

 

 

 

 

 

                            Fonte: Departamento de Recursos Humanos, 2014. 

Titulação       Quantidade % 

Graduado 0 0 

          Especialização 01 2 

Mestrado 05 9,8 

Doutorado 45 88,2 

Total 51              100 

Escolaridade do Técnico Administrativo Feminino Masculino Total 

Fundamental Incompleto 1 - 1 

Fundamental Completo - - - 

Ensino Médio - 3 3 

Ensino Superior 5 7 12 

Especialização 10 1 11 

Mestrado 2 - 2 

Doutorado - 1 1 

Total 18 12 30 



107 

  

9.1.2 Políticas de Carreira e Capacitação do Corpo Docente e Técnico-Administrativo 

Os professores e os funcionários 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 3 (três) níveis: 

I. Professor Titular; 

II. Professor Associado; e 

III. Professor Assistente. 

Adicionalmente, a Escola conta com um Quadro Docente Complementar com as 

seguintes categorias: 

I. Professor Afiliado; e 

II. Professor Visitante. 

Todos os processos de contratação de docentes levam em consideração os títulos 

acadêmicos, didáticos e profissionais, relacionados aos componentes curriculares a ser por 

eles 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. Os cursos são: 

 CADEMP - Concedido para os funcionários e estagiários que possuem no 

mínimo 3 meses de contrato. 

 Graduação tecnológica e pós-graduação lato sensu - Concedido para os 

funcionários que possuem no mínimo 12 meses de contrato. 
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A bolsa de estudo concedida não integra a remuneração dos empregados para qualquer 

fim, e não se constituirá em direito adquirido, em qualquer hipótese. 

9.1.3 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: 

 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 são apresentados como 

instrumentos administrativos 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. 
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 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. 

 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. 
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 Gerenciamento de Resíduos Sólidos: Instrumento que estabelece as diretrizes 

gerais sobre a gestão de resíduos sólidos e, orientam à 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 

Autorização dos profissionais que executam serviços em eletricidade na FGV, 

para conformidade com a Norma Regulamentadora vigente. 

9.2 Organização e Gestão da Instituição 

A gestão da Escola é pautada no princípio da gestão democrática, exercida 

responsavelmente pela coletividade de seus membros, sendo que em cada órgão da estrutura 

administrativa há representantes do corpo docente, discente e técnico- administrativo.  

A Escola tem sua organização administrativa pautada no respeito à diversidade de seus 

elementos componentes, imperando a observância de constante aprimoramento da excelência 

acadêmica.  

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 provisão direta de serviços prestados 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 é responsável pela integração de 

atividades financeiras e de planejamento. Elaborar o Relatório Capes foi uma das principais 

atividades realizadas pela Controladoria no 1º semestre e 2º semestre de 2014, consolidando, 
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desde 2012, ano em que a área foi criada, o conjunto de reformas administrativas iniciadas no 

segundo semestre de 2010.  

 

Dentre as principais atividades e ações da área em 2014, é possível destacar: 

 Levantamento dos dados e indicadores acadêmicos do triênio 2013-2015; 

 Elaboração do Relatório Data Capes ano base 2013 e 2014; 

 Prospecção e projeção dos dados e indicadores acadêmicos para o triênio 2016-

2018. 

No âmbito da controladoria financeira, as atividades relevantes foram: 

  Acompanhamento da Execução Orçamentária de 2014; 

  Acompanhamento dos Projetos de Desenvolvimento; 

  Elaboração do Orçamento Anual de 2015; 

  Elaboração do Plano de Negócios 2015-2017. 

Núcleo de Computação 

Baseado nas necessidades mapeadas durante a elaboração do relatório da CAPES 

2013, o Núcleo de Computação finalizou o desenvolvimento de cinco novos módulos para o 

sistema gerador de relatórios NC-Report, a saber:  

1. 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; 

2. 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; 

3. O terceiro módulo aperfeiçoa as importações das informações dos Currículos 

da Plataforma Lattes, levando em conta data da atualização e realizando novos 

cruzamentos; 
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4. 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; 

5. O quinto módulo trata da obtenção de dados a partir de informações primárias 

como a obtenção dos IDLattes a partir do CPF, bem como data de atualização a 

partir dos IDLattes. 

Visando a contribuir com a avaliação de qualidade dos cursos da Escola, o Núcleo de 

Computação implantou melhorias no Sistema de Avaliação, adaptado às necessidades da 

EPGE, onde são coletadas as impressões dos alunos sobre cursos disciplinas. Estas melhorias, 

entre outras, incluem a geração de relatórios gerenciais de avaliações mais detalhados e 

informativos.  

Ainda no ano de 2014, o Núcleo de computação implantou três novos servidores de 

processamento científico, que são computadores de alta capacidade de processamento de 

modelos matemáticos em projetos de pesquisa da EPGE, além de permitir análise de volumes 

de dados maiores, acelerando as pesquisas e propiciando aos pesquisadores trabalhar com 

problemas de complexidade mais elevada. Os novos servidores possuem configurações 

avançadas, tais como 128 GB de memória, 36 Threads de processamento e 10TB de 

armazenamento. 

Em fase de conclusão, o projeto de atualização tecnológica do parque de computação 

da EPGE resulta de um esforço de modernização de software e hardware. Foram 

disponibilizados para seus colaboradores, docentes e alunos noventa 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). 

Dando continuidade à restruturação tecnológica do Portal da EPGE, o Núcleo de 

Computação desenvolveu novos módulos de integração com outros sistemas, bem como uma 

nova interface já compatível com dispositivos móveis e redes sociais. Previsto para entrar em 
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operação no segundo semestre, a nova plataforma terá um desempenho melhor e estará 

alinhada com as mais novas tecnologias.  

Como parte integrante da atualização do Portal da EPGE, foi dada continuidade na 

atualização da plataforma Wiki. 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. 

Visando o resgate da memória dos eventos ocorridos na Escola nos últimos anos, o 

núcleo de computação atuou na edição dos filmes dos eventos, adições de vinhetas, legendas e 

geração de caráteres. Além disso, foi desenvolvida no Portal da Escola uma área para 

postagem e divulgação dos filmes e podcasts.  

 

Superintendência de Graduação e a Vice-diretoria de Regulação 

 

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 2014, a Superintendência de Graduação e a Vice-diretoria de 

Regulação Institucional mantiveram a sua linha de atuação nas atividades da CPA, no que 

tange às atividades de avaliação. 

As principais atividades desenvolvidas no campo da avaliação institucional (à 

regulação), no período do ano-exercício de 2014, 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 
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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 2013, 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 2014 e 

avaliação do corpo docente e discente realizada no 2º semestre de 2013; 

 Participação em mais uma edição do questionário Guia do Estudante, da Editora 

Abril.  Por meio deste questionário enviado para as Instituições Ensino Superior, 

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 reuniões com representantes de turmas, para tratar de assuntos como 

atividades de extensão, iniciação científica, nova grade, novos projetos, espaço 

físico, etc; 

 Participação da Escola nos eventos “Dia FGV”, para apresentar a Graduação 

em Ciências Econômicas aos alunos de ensino médio visitantes das principais 

escolas desse segmento; 
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 Monitoramento de informações para o preenchimento do Censo da Educação 

Superior referente às informações do ano de 2014; 

 Reunião com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) da Escola para apresentar os 

novos membros; 

 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; 

  

Queremos salientar o papel de alguns órgãos da Escola no ano de 2014: 

 O Núcleo Docente Estruturante (NDE), instituído na 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.  
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 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 qual tem como foco a 

atuação nas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 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). Trata-se 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.  

9.2.1 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.  
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9.3 Sustentabilidade Financeira 

A FGV tem como principal missão avançar nas fronteiras do conhecimento na área 

das Ciências Sociais e afins, produzindo e transmitindo ideias, dados e informações, além de 

conservá-los e sistematizá-los, de modo a contribuir para o desenvolvimento socioeconômico 

do país, para a melhoria dos padrões éticos nacionais, para uma governança responsável e 

compartilhada, e para a inserção do país no cenário internacional.  

A FGV objetiva, no cumprimento de sua missão: 

 Oferecer à sociedade um conjunto de serviços definidos como “bens públicos”; 

 Executar programas e projetos no âmbito dos setores privado e públicos que 

permitam o funcionamento das atividades consideradas “bem público”; e 

 Manter nível de reserva técnica de natureza financeira que a mantenha a salvo de 

flutuações de natureza sazonal ou econômica. 

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 
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Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Outra parcela de 

recursos tem sido captada por meio de parcerias com empresas, em especial, para a concessão 

para patrocínios para eventos. 

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 Escola, ainda, em bolsas de estudo e 

assistência social. 

 

10 Eixo 5: Infraestrutura Física 

10.1 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, em homenagem ao arquiteto 

Oscar Niemeyer, batizou o prédio com o seu nome. Em 16 de dezembro de 2013 foi 

inaugurado o novo prédio e um centro cultural, que integra as duas esplanadas. 

As novas instalações representam um marco para o patrimônio histórico e 

arquitetônico da cidade do Rio de Janeiro. Erguido em um terreno de 8 mil metros quadrados, 

ao lado da sede da FGV - Edifício Luiz Simões Lopes, o complexo possui um novo prédio 

com 19 andares e dois subsolos - Torre Oscar Niemeyer, e um centro cultural, com três 

pavimentos, que abrigará salas de estudo, auditórios e espaço para exposições. As edificações, 

que simbolizam um presente da arte de Niemeyer à cidade do Rio, mantêm a sintonia com as 

linhas do edifício sede e estão dentro de um conceito urbanístico que prevê a perfeita 

harmonia com os prédios próximos e a paisagem local. 
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10.1.1 Instalações da Escola - Ensino e Pesquisa 

As instalações da Escola são plenamente adequadas com: salas de aulas e auditórios, 

instalações a 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, infraestrutura 

de 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, 

conforme mencionado na dimensão 3.  

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 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, que entrou 

em operação no primeiro semestre de 2014. Com a aquisição deste último servidor, 

multiplicou 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. 

10.1.2 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, possibilitando consulta, empréstimo e reservas via Web. 
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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 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 

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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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://sistema.bibliotecas-

rj.fgv.br/bmhs_regimento. 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 de trabalho inclusivo. Desta forma, disponibiliza sanitário preparado para receber 

Portadores de Necessidades Especiais, duas mesas ergonômicas especiais para cadeirantes, 

http://sistema.bibliotecas-rj.fgv.br/bmhs_regimento
http://sistema.bibliotecas-rj.fgv.br/bmhs_regimento
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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 7. 

 

Tabela 7 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 

 

 

Fonte: BMHS, 2014 
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Na Tabela 8 abaixo apresentamos o acervo total da Biblioteca em a variação final no ano de 

2013. 

Tabela 8 Acervo da Biblioteca Mario Henrique Simonsen 

 

 

 

  ANO / 2014 

  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 

-1 Música (impressa) 1 4 -4 

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 
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A seguir, na Tabela 9, são apresentadas as informações a respeito da formação do 

pessoal técnico-administrativo da BMHS. 

 

Tabela 9 Formação do pessoal técnico-administrativo da BMHS 

Cargo 

A
d

m
in

is
tr

a
çã

o
 

D
es

en
v

. 
C

o
le

çõ
es

 

P
ro

ce
ss

a
m

en
to

 

T
éc

n
ic

o
 

R
ef

er
ên

ci
a

 

T
o

ta
l 

Bibliotecários 2 1 4 3 10 

Administrativos - 1 - 4 5 

Estagiários - 2 2 3 7 

Total 2 4 4 10 22 

 

Os recursos tecnológicos da Biblioteca Mário Henrique Simonsen são apresentados 

na Tabela 10 abaixo.  

Tabela 10 Recursos tecnológicos da Biblioteca 

 

 

 

 

N 

 

 

A

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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  Tabela 11, são apresentados os recursos de informática presentes no laboratório de 

informática da Biblioteca. 

Tabela 11 Recursos de informática do laboratório da Biblioteca 

 

 

Ademais, há base de dados, disponível a todos os usuários que estejam utilizando um 

computador conectado à rede interna ou que esteja, no momento da consulta, utilizando a 

FGV/RJ como provedora de acesso (acesso remoto). As principais bases de dados: PORTAL 

DE PERIÓDICOS CAPES, JSTOR, EBSCO, WEST LAW, HEINONLINE, VLEX, LEXIS 

NEXIS, INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF THE SOCIAL & BEHAVIORAL 

SCIENCE (SCIENCE DIRECT), PROQUEST DISSERTATIONS & THESES, THOMSON 

REUTERS, BLOOMBERG, ECONOMÁTICA, COMPUSTAT GLOBAL, COMPUSTAT 

NORTH AMERICA e, oferece também, o Dicionário Houaiss e o CAPES WEB TV, um 

canal um canal que veicula conteúdo noticioso dentro dos campi universitários e promove 

treinamento de usuários do Portal Periódicos Capes.  

A BIBLIOTECA DIGITAL FGV foi reestruturada no 1º semestre de 2014 para 

congregar todos os recursos digitais do SB-FGV, a saber: e-books, bases de dados, periódicos 

científicos internacionais, e a produção da FGV (Repositório Institucional FGV).  

O Repositório Institucional FGV é composto pelo Repositório Digital 

(DSpace@FGV) e pelo Portal de Periódicos Científicos (OJS). No DSpace@FGV 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 
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11 Análise dos Dados e das Informações 

As informações relatadas neste Relatório refletem a estrutura e o funcionamento da 

Escola, as ações desenvolvidas no período, os resultados e os dados quanti-qualitativos.  

Abaixo apresentamos um quadro resumo para cada uma das 10 dimensões dentro dos 5 eixos, 

com os desafios e realizações no ano de 2014 e os desafios e metas para o ano de 2015.  

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Planejamento e Avaliação 

Desafios em 2014 Situação em  

31/12/2014 

Realização em 2014 Desafios e metas para 

2015 

Manutenção das 

notas máximas em 

todos os programas 

Superado  A EPGE alcançou o conceito 

máximo em todos indicadores 

de qualidade do MEC, 

divulgados em 2014. Com tais 

resultados, a EPGE repete os 

resultados do ano anterior e 

mantém-se como a IES com a 

maior frequência de primeiro 

lugar absoluto no IGC (três 

vezes nas cinco únicas 

avaliações nacionais). A escola 

permanece, desde 2010, com 

nota máxima no MEC nas 

avaliações de Mestrado 

Acadêmico e Doutorado (nota 

7 da Capes), Mestrado 

Profissional (nota 5 da Capes) 

e Graduação (nota 5 no CPC). 

 Manutenção das 

notas máximas em 

todos os 

programas. 

Implementação de 

sistema de 

planejamento 

institucional em 

diversos níveis 

Em andamento  Todos os cursos da Escola são 

avaliados 

 Manutenção e 

aperfeiçoamento 

do projeto 

Incremento do 

debate institucional 

das análises feitas 

pela CPA; 

Em andamento  Trabalho contínuo de 

conscientização, em vários 

fóruns, sobre o papel da CPA; 

 Organização de um 

seminário sobre 

avaliação 

Uma maior 

visibilidade da 

Avaliação 

Institucional 

Em andamento  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; 

 Constante 

sensibilização dos 

agentes envolvidos 

no processo de 

avaliação da 

Escola; 
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 A sistemática de ações de 

sensibilização alcançou um 

número bastante satisfatório de 

respondentes (comparado aos 

anos anteriores); 

Revisão constante 

do PDI no que diz 

respeito às 

melhorias do 

processo de 

avaliação 

Em andamento  Atividade permanente  Integração dos 

resultados de 

autoavaliação das 

diversas atividades 

da Instituição ao 

Plano de 

Desenvolvimento 

Institucional (PDI); 

Fonte: CPA, 2014 

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Desafios em 2014 Situação em 

31/12/2014 

Realização em 2014 Desafios em metas 

para 2015 

Articular as 

atividades de 

extensão entre o 

PDI e PPC; 

Em andamento  Finalidades, objetivos e 

princípios da Instituição bem 

definidos e explicitados em 

documentos oficiais: Plano de 

Desenvolvimento Institucional 

– PDI e Projeto Pedagógico do 

curso – PPC. 

 

 Corpo docente e corpo técnico 

conhecem a missão e os 

objetivos da IES. 

 Atualização do 

PDI, e PPC 

utilizando-se de 

várias reuniões, 

consultas, análises 

do NDE e de 

outros setores da 

Instituição; 

 

 Expansão da 

articulação ensino, 

pesquisa e 

extensão; 

Expandir a 

participação dos 

órgãos colegiados 

na discussão dos 

resultados 

produzidos pelas 

avaliações da CPA.  

Em andamento 

 

 

 

 

 

 Órgãos colegiados atuantes e 

participativos 

 Intensificar a 

participação dos 

professores dos 

cursos nas 

discussões 

pedagógicas e  

 

 Incentivar a 

contínua 

participação 

discente no âmbito 

dos Colegiados de 

Cursos. 
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 Manutenção das 

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, 

Maior divulgação 

dos resultados 

alcançados pela 

instituição  

Cumprido  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 

Em andamento  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 centro de 

pesquisa 

Fonte: CPA, 2014 

 

Responsabilidade Social da Instituição 

Desafios em 2014 Situação em 

31/12/2014 

Realização em 2014 Desafios e metas para 

2015 

Expandir as ações 

voltadas para a 

defesa do meio 

ambiente, da 

memória cultural, 

da produção 

artística e do 

patrimônio 

cultural. 

Em andamento  O ENACTUS da FGV-Rio 

vem participando de alguns 

projetos sociais  

 

  A disciplina de temas 

contemporâneos cumpre o 

objetivo de debater temas 

relacionados sobre meio 

ambiente como a contínua 

conscientização da academia; 

 Contínua 

sensibilização 

acerca das 

políticas de 

inclusão social, 

desenvolvimento 

econômico e 

social, da defesa 

do meio ambiente, 

da memória 
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cultural, da 

produção artística 

e do patrimônio 

cultural;  

 

 Contínuo apoio 

aos projetos 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. 

Continuo 

aprimoramento do 

programa de 

bolsa/financiament

o 

Concluído  Atendimento especial e 

diferenciado para estudantes 

em situação econômica 

desfavorecida ou com 

necessidades especiais; 

 

 

 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; 

 

 Promover 

seminários e 

oficinas que 

demonstrem a 

evolução de 

discentes e 

docentes na 

compreensão dos 
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problemas sociais 

relativos às 

diferentes áreas de 

conhecimento, 

bem como elaborar 

propostas e 

projetos de 

interferência nessa 

realidade; 

 

 Inclusão de aluno 

carente com 

potencial 

acadêmico com 

oferta de bolsa. 

Aprimoramento 

para portadores de 

necessidades 

especiais 

Concluída  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. 

 

 Inserção do componente 

curricular LIBRAS – Língua 

Brasileira de Sinais, na matriz 

curricular do curso, como 

elemento optativo; 

 

 

  Escola possui um importante 

programa de bolsas a alunos 

de graduação e pós-graduação, 

que consta de regulamento 

próprio, realizado através de 

concessão de descontos nas 

mensalidades dos cursos, 

visando atender ao 

compromisso social da IES, 

contribuindo para o 

desenvolvimento econômico 

local e regional; 

 Continua ação no 

sentido de 

promover uma 

melhor 

infraestrutura 

física, mobiliária e 

constante 

atualização de 

software 

específico. 

 

 Criar um 

regulamento 

interno da escola 

para o programa de 

bolsa/financiament

o. 

Incentivar a 

ampliação de 

Em andamento  Trabalho do ENACTUS no  Estudos para 
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projetos de 

responsabilidade 

social e inclusão 

desenvolvimento de projetos 

sociais; 

 Disciplina de Temas 

contemporâneos 

ampliação de 

bolsas/estímulos 

para acesso de 

estudantes 

carentes; 

 Reforçar as ações 

acadêmicas, 

pedagógicas e 

organizacionais, 

nas questões de 

inclusão e 

responsabilidade 

sociais; 

 

 Ampliar estas 

ações 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 

projetos de 

extensão a 

entidades 

filantrópicas, sem 

fins lucrativos; 

 

 Desenvolvimento 

de projetos que 

atendem as 

demandas sociais e 

regionais; 

                                                           Fonte: CPA, 2014 
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Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. 

Desafios em 2014 Situação em 

31/12/2014 

Realização em 2014 Desafios e metas para 

2015 

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; 

Cumprido 
 Programa já implantando e 

em constante crescimento. 

 Continuidade no 

incentivo à 

participação 

discente em 

programas de 

Iniciação 

Científica, através 

de bolsas 

institucionais; 

Pouca participação 

dos discentes da 

graduação em 

programas de 

monitoria. 

Em andamento 
 Programa de monitoria 

discente já implantado e 

estruturado 

 Criar mecanismos 

de incentivos a 

aumentar a 

participação 

discente da 

graduação no 

programa de 

monitoria. 

Carga Horária das 

Atividades 

Acadêmicas 

Complementares 

muito excessivas; 

Cumprido 
 Diminuição da carga 

horária total das ativ. 

Complementares pelo 

colegiado e pelo NDE 

 Continuidades na 

revisão do 

regulamento de 

Atividades 

Complementares 

Pouca articulação na 

divulgação conjunta 

entre ensino, pesquisa 

e extensão; 

Em andamento 
 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 

 Continuidade na 

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; 
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Pesquisa, a maior parte 

deles proferida por 

professores de renomadas 

instituições de pesquisas do 

exterior; 

 Continuidade das 

visitas de 

professores de 

Universidades do 

exterior 

Poucos discentes 

participando nas 

atividades de 

extensão; 

Em andamento 
 Aumento do crescimento 

de estudantes que se 

envolveram e participaram 

das atividades de extensão. 

 Melhorar a 

divulgação das 

atividades de 

extensão, em 

especial para os 

estudantes 

(objetivos e 

importância para a 

formação); 

Intensificação de 

eventos 

interdisciplinares 

Em andamento 
 Proximidade e 

possibilidade de trabalho 

em conjunto com várias 

IES mantidas pela FGV 

 Expandir a 

realização de 

eventos 

interdisciplinares; 

 Estabelecer 

proximidade e 

possibilidade de 

trabalho em 

conjunto com as 

várias IES 

mantidas pela 

FGV 

Constante atualização 

do PDI, e PPC. 

Em andamento 
 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 

Em andamento 
 Em constante discussão 

com a Diretoria de 

Operações  

 Continuidade na 

realização de 

planos de e 

trabalho junto a 

Diretoria de 

Operações e 

Mantenedora por 

novos espaços para 

a Escola 

Fomentar e 

fortemente a 

produção acadêmica 

discente. 

Em andamento 
 Os dados dos últimos dois 

anos já demonstraram uma 

melhora na publicação 

discente 

 Estabelecer um 

plano de incentivo 

 Continuidade no 

incentivo a 

produção 

acadêmica discente 

Fonte: CPA, 2014 
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Comunicação com a Sociedade 

Desafios em 2014 Situação em 

31/12/2014 

Realização em 2014 Desafios e metas para 

2015 

Consolidação de uma 

política de 

comunicação 

consolidada; 

Em andamento 
 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 mailling list 

para divulgação de eventos, 

cursos, palestras. 

 Continuidade na 

divulgação, através 

de diferentes meios 

de comunicação, as 

ações e práticas da 

Escola; 

 

 Promover melhoria 

na estrutura e 

interatividade do 

site; 

 

 Implementar uma 

política de 

comunicação; 

 

 Melhorar 

divulgação das 

outras 

atividades/serviços 

oferecida pela IES. 

Ouvidoria. Em andamento 
 Ouvidoria já 

implementada, com pouca 

visibilidade. 

 Criar mecanismos 

de constante 

divulgação da 

ouvidoria e 

posteriormente 

maior visibilidade 

                                        Fonte: CPA, 2014 

 

Política de Atendimento aos Discentes 

Desafios em 2014 Situação em 

31/12/2014 

Realização em 2014 Desafios e metas 

para 2015 

Pouca procura dos 

alunos de graduação 

Em andamento  Política para Monitoria 

acadêmica; 

 Intensificar o 

incentivo ao 
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pelas atividades de 

monitoria; 

 envolvimento 

dos alunos nos 

projetos de 

monitoria 

Implementação de 

mecanismos formais 

para conhecer a opinião 

dos egressos sobre a 

formação recebida. 

Em andamento  Infraestrutura tecnológica 

presente na Escola 

 Promoção de 

eventos anuais 

nos quais 

egressos 

participem de 

atividades ou 

como ouvintes; 

 

 Melhorias no 

Portal da Escola 

referente a 

informações para 

os Egressos; 

Programa de 

acompanhamento ao 

egresso pouco 

estruturado; 

Em andamento  Infraestrutura tecnológica 

presente na Escola 

 Acompanhament

o dos Egressos 

pelos gestores 

acadêmicos e 

administrativos, 

bem como o 

estabelecimento 

de oportunidades 

para formação 

continuada; 

 

 Discussões nas 

instâncias 

competentes do 

Programa de 

Acompanhament

o do Egresso, 

visando sua 

ampliação e 

fortalecimento 

na Instituição. 

 

 

 Criação de base 

de dados dos 

egressos dos 

programas 

stricto senso e da 

graduação.  

Pouca participação de 

discentes da graduação 

em congressos e na 

divulgação de trabalhos; 

Em andamento 

 

 O apoio à participação de 

discentes da graduação em 

congressos e na divulgação de 

trabalhos já existe na Escola. 

 Intensificar o 

incentivo à 

participação de 

discentes da 

graduação em 

congressos e na 
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divulgação de 

trabalhos; 

Participação dos 

discentes nos colegiados 

da IES 

Cumprido  Políticas para a participação 

de estudantes nos colegiados; 

 

 Representatividade do corpo 

discente em todos os 

conselhos da Instituição; 

 Continuo 

incentivo na 

participação 

discente nos 

colegiados da 

instituição. 

Participação contínua 

dos representantes de 

turma nas reuniões 

Cumprido  Reuniões com os 

representantes de Turma e a 

Direção Acadêmica; 

 Manter o 

estímulo dos 

alunos para esta 

reunião  

Desconhecimento por 

parte da comunidade 

universitária da 

possibilidade de utilizar 

o atendimento 

ambulatorial. 

Em andamento  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. 

                                                           Fonte: CPA, 2014      

Eixo 4: Políticas de Gestão 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Desafios em 2014 Situação em  

31/12/2014 

Realização em 2014 Desafios e metas 

para 2015 

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. 

Em andamento  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 e 

disponível ao acesso; 

 

 Corpo docente e técnico 

administrativo com alta 

qualificação; 

 

 Serviço Médico e Serviço de 

Assistência Social, para 

alunos, funcionários e 

professores da instituição; 

 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; 
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 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; 

 

 Existência da Associação de 

Funcionários, com programas 

de integração social, cultural 

e esportiva; 

 

 Existência da FGV-PREVI, 

funda de pensão fechado de 

caráter voluntário, destinado 

a complementar a 

aposentadoria paga pelo 

INSS. 

 

 Melhorar 

sistemas de 

avaliação de 

Pessoal;  

 

 Valorização do 

capital humano; 

 

 Estudo da 

viabilidade de 

incentivo aos 

funcionários 

com 

desempenho 

destacado. 

 

 Elaboração de 

sistema de 

avaliação de 

desempenho 

técnico-

administrativo 

compatível com 

as funções; 

Pouco incentivo à 

capacitação em pós-

graduação lato e stricto 

sensu dos funcionários 

técnico-

administrativos; 

Em andamento  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; 

 

 Incentivar a 

constante 

atualização 

pedagógica para 

a atuação na 

docência; 

                                                               Fonte: CPA, 2014  

Organização e Gestão da Instituição 

Desafios em 2014 Situação em 

31/12/2014 

Realização em 2014 Desafios e metas 

para 2015 

Desconhecimento, por 

parte da comunidade 

universitária, do 

Em andamento  Órgãos colegiados dos cursos 

funcionam com autonomia, 

com participação de todos os 

 Maior integração 

entre os gestores 

acadêmicos e 
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Regimento Geral, e dos 

diversos documentos 

institucionais 

(resoluções, portarias, 

entre outros), 

dificultando andamento 

dos processos. 

 

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; 

 

  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; 

gestores 

administrativos; 

 

 Reestruturação 

do Regimento 

Geral 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; 

                                                        Fonte: CPA, 2014 

Sustentabilidade Financeira 

 Desafios em 2014 Situação em 

31/12/2014 

Realização em 2014 Desafios e metas 

para 2015 

Relatórios gerenciais 

financeiros não 

unificados ao 

acadêmico 

Em andamento  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; 

Em andamento  Posposta Orçamentária 

aprovada pela Mantenedora 

mantém os cursos em alto 

nível; 

 

 Existência do setor de 

controladoria da Escola; 

 Implementação 

de controles, da 

Controladoria 

acadêmica e 

financeira da 

Escola; 

Fonte: CPA, 2014 
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Eixo 5: Infraestrutura Física 

Infraestrutura Física 

 Desafios em 2014 Situação em 

31/12/2014 

Realização em 2014 Desafios e metas 

para 2015 

Atualização da 

infraestrutura de 

internet; 

Em andamento  O setor 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 

  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 

Em andamento  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 

 Continuação do 

planejamento da 

biblioteca para o 

novo prédio e 

nova 

infraestrutura 
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para portadores de 

necessidades especiais; 

 Política clara e definida 

acerca da aquisição de livros 

e periódicos para o 

funcionamento da Biblioteca; 

Ampliar o número de 

salas para professores 

Em andamento  Escola tem sido orientada a 

adotar medidas paliativas 

como, por exemplo, a divisão 

de salas. 

 Realização de 

planos de 

trabalho junto a 

Diretoria de 

Operações e 

Mantenedora por 

novos espaços 

para a Escola 

                                                         Fonte: CPA, 2014 

 

 

 

 

12. 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.  Trata-se de 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 

2014, 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 
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ANEXO A - 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 

http://www.leitordetelas/janelasparawindows
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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 B - INTERCÂMBIO DOS DOCENTES DA ESCOLA EM EVENTOS 

CIENTÍFICOS NO BRASIL E NO EXTERIOR 

 

 

1. Aloisio Pessoa de Araújo: Visitou a Universidade de Harvard para ministrar 

cursos no departamento de economia – Boston, USA - 01/09/13 a 30/05/14; 

 

2. Humberto Luiz Ataide Moreira: Participou do ASSA Annual Meeting como 

coordenador do comitê de contratação do Job Market Jr. 2014 - Philadelphia, 

EUA - 03 a 05/01/14; 

 

3. Humberto Luiz Ataide Moreira: Trabalhou no paper “Simultaneous Adverse 

Selection and Moral Hazard” com seu coautor Daniel Gottlieb na Universidade de 

Wharton – Philadelphia, USA – 06 a 11/01/14; 

 

4. André Garcia de Oliveira Trindade: Participou do ASSA Annual Meeting como 

integrante do comitê de contratação do Job Market Jr. 2014 – Philadelphia, EUA - 

03 a 05/01/14; 

 

5. Leandro Gorno: Participou do ASSA Annual Meeting como integrante do comitê 

de contratação do Job Market Jr. 2014 – Philadelphia, EUA - 03 a 05/01/14; 

 

6. João Victor Issler: Participou do ASSA Annual Meeting como integrante do 

comitê de contratação do Job Market Jr. 2014 – Philadelphia, EUA - 03 a 

05/01/14; 

 

7. João Victor Issler: Visitou o Volatility Institute da NYU-Stern School of Business 

– Nova York, USA -  07 e 14/01/14; 

 

8. Felipe Saraiva Iachan: Desenvolveu projeto de pesquisa com o Professor Plamen 

Nenov nos  papers “Information Quality and Crises in Regime ChangeGames” e 

“Speculation and Investment with Belief Disagreement” - Norwegian Business 

School – Noruega - 06 a 10/01/14; 

 

9. Pedro Cavalcanti Gomes Ferreira: Visitou a Université d’Auvergne para 

apresentar um Seminário sobre o artigo “Education convergence and growth 
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divergence in Africa” e ministrar um mini-curso sobre Desenvolvimento da 

América Latina - França – 21 a 28/03/14; 

 

10. Francisco Junqueira Moreira da Costa: Apresentou o artigo “Winners and Losers 

in the Labour Market: Heterogeneous Effects from Brazil-China Trade” no 

Seminário Acadêmico do INSPER – São Paulo, SP - 07/04/14; 

 

11. João Victor Issler: Visitou a University College London, dias 08 e 09 de abril para 

trabalhar no artigo “Microfounded Forecasting in Heterogeneity” em coautoria 

com Raffaella Giacomini e Vasiliki Skreta; Apresentou o artigo “Testing the 

Optimality of Aggregate Consumption Decisions” no 3rd International 

Symposium in Computational Economics and Finance (ISCEF 2014) – Paris - 10 

a 12/04/14l; e visitou a Maastricht University para trabalhar no artigo 

“Forecasting multivariate time series under present value-model short –and long-

run co-movement restrictions” em coautoria com Alain Hecq e Diogo Saraiva no 

período de 21 a 25/04/14; 

 

12. André Garcia de Oliveira Trindade: Apresentou o artigo “Ex-post evaluation of 

Mergers in the Supermarket Industry” no 12th Annual International Industrial 

Organization Conference na Northwestern University School of Law - Chicago, 

USA - 11 a 13/04/14; 

 

13. André Garcia de Oliveira Trindade: Desenvolveu projeto de pesquisa com seu co-

autor Kei Kawai no artigo “Dynamic Contracts in the French Transportation 

Sector” - New York University Stern School of Business -  Nova York, EUA - de 

21 a 22/04/14; 

  

14. Pedro Cavalcanti Gomes Ferreira: Participou da Oficina de Políticas Econômicas 

no programa de candidatura do Eduardo Campos-Marina – São Paulo, SP - 

30/04/2014; 

 

15. Felipe Saraiva Iachan: Apresentou o artigo “Project selection and risk taking 

under credit constraints” no Seminário Acadêmico da FGV/EESP – São Paulo, SP 

- 07/05/14; 

 

16. Cecilia Machado Berriel: Desenvolveu projeto de pesquisa em coautoria com 

Lena Edlund - Columbia University - no artigo “Married Women's Labor Supply 

and Gentrification” – New York, EUA - 12 a 23/05/14; 
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17. Francisco Junqueira Moreira da Costa: Apresentou o artigo “Winners and Losers 

in the Labour Market: Heterogeneous Effects from Brazil-China Trade” no V 

Annual Conference of the Trade, Integration, and Growth Network (TIGN), 

organizado pelo Inter-American Development Bank (IADB) - Santiago, Chile - 23 

a 24/05/14; 

 

18. Ricardo de Oliveira Cavalcanti: Apresentou o seminário “Inside-money inflation 

is different” na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 

Universidade de São Paulo FEA/USP – São Paulo, SP - 29/05/14;  

 

19. Aloisio Pessoa de Araujo: Participou no Seventeenth World Congress of the 

International Economic Association – Jordânia - 6 a 10/06/14; 

 

20. Francisco Junqueira Moreira da Costa: Trabalhou com o corpo academico da 

STICERD- Suntory and Toyota International Centres for Economics and Related 

Disciplines na London School of Economics, iniciando nova pesquisa com o 

Professor Robin Burgess – Londres, Inglaterra - 09/06 a 18/07/14; 

 

21. Aloisio Pessoa de Araujo: Apresentou o artigo “General equilibrium, risk loving, 

ambiguity and volatility” em seminário na Warwick University - Birmingham, 

Inglaterra - 24/06/14; apresentou o artigo “General equilibrium, risk loving, 

ambiguity and volatility” (com A. Chateauneuf, J. Gama-Torres, and R. 

Novinsky) no Summer Workshop in Economic Theory (SWET) - Paris School of 

Economics (PSE) – Paris, França – 26 a 28/06/14; 

  

22. Paulo Klinger Monteiro: Apresentou o artigo “On Uniqueness of Equilibrium in 

the Kyle Model” no Summer Workshop in Economic Theory (SWET) in honor of 

Bernard Cornet Paris School of Economics (PSE) – Paris, França - 26 a 28/06/14; 

 

23. Fernando de Holanda Barbosa: Participou da Comissão Julgadora do concurso da 

FEA-RP/USP - Especialidade: Finanças Internacionais – São Paulo, SP - 02 a 

03/07/14; 

 

24. André Garcia de Oliveira Trindade: Participou do NBER's Summer Institute onde 

apresentará o artigo "Dash for Gash: The Sequel" – Massachussets, USA - 21 a 

23/07/14; 

 

25. Ricardo de Oliveira Cavalcanti: Participou na organização do evento e 

apresentação do artigo "Inside-money inflation is different" no Mini Conference 
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on Monetary Theory and General Equilibrium Theory Location na EESP/FGV – 

São Paulo, SP - 23 a 24/07/10; co-autor da apresentação do artigo "Comments on 

Wallace's Conjecture", com o Professor Paulo Klinger Monteiro no IWGTS-2014 

International Workshop on Game Theory and Economic Applications of the 

Game Theory Society na USP – São Paulo,SP - 25 a 31/07/14; 

 

26. Paulo Klinger Monteiro: Apresentou o artigo “Comments on Wallace’s 

Conjecture” no Mini  Conference on Monetary Theory  and General Equlibrium 

Theory, na EESP/FGV FGV – São Paulo, SP - 23 a 24/07/10; e o artigo: “Run 

Theorems for low returns and large banks” no IWGTS 2014 – International 

Workshop on Game Theory and Economic Aplication em homenagem a 

professora Marilda Sotomayor, na USP– São Paulo,SP - 25 a 31/07/14; 

 

27. Aloisio Pessoa de Araujo: Participou no São Paulo School of Advanced Sciences 

on Game Theory – International Workshop on Game Theory and Economic 

Applications of the Game Theory Society, para celebrar o 70º aniversário de 

Marilda Sotomayor na Universidade de São Paulo – São Paulo,SP - 25 a 31/07/14;  

 

28. Humberto Luiz Ataide Moreira: Atuou como organizador e apresentou o paper 

"Simultaneous Adverse Selection and Moral Hazard" no International Workshop 

on Game Theory and Economic Applications oh the Game Theory Society, que 

acontaceu na Universidade de São Paulo (FEA-USP) – São Paulo, SP - 25 a 

31/07/14; 

 

29. Caio Ibsen R. de Alomeida: Participou do curso da SoFiE Financial Econometrics 

Summer School da Escola de Verão Sofie Financial Econometrics na Harvard 

University – Boston, USA - 28/07/14 a 01/08/14; 

 

30. Felipe Saraiva Iachan: Apresentou o artigo “Project Selection and Risk Taking 

Under Credit Constraints” no 68th European Meeting of the Econometric Society 

na Toulouse School of Economics – Toulouse, França - 25 a 29/08/14; 

apresentação do Paper “Redistribution Through Factor Price Distortions” no 3º 

Encontro Lubramaco – Évora, Portugal – 29 a 31/08/14; 

 

31. Ricardo de Oliveira Cavalcanti: Apresentou o artigo "Comments on the Wallace's 

Conjecture" no Summer Workshop on Money, Banking, Payments and Finance no 

Federal Reserve Bank of Chicago – Chicago, USA - 11 a 16/08/14; 
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32. Humberto Luiz Ataide Moreira Apresentou o artigo "Simultaneous Adverse 

Selection and Moral Hazard" no 68th European Meeting if the Econometric 

Society na Toulouse School of Economics - Touluse, França - 25 a 29/08/14; 

trabalhou como pesquisador convidado no European University Institute – 

Florença, Itália - 01/09 a 31/10/14;  

 

33. André Garcia de Oliveira Trindade: Participou do European Economica Meeting 

2014 onde apresentou o artigo "Price and Variety in Supermarkets: Can Store 

Competition Hurt Consumers?" – Toulouse, França - 25 a 29/08/14; e no XXIX 

Jornadas de Economía Industrial com apresentação do artigo "Dash for Gas: The 

Sequel" – Barcelona, Espanha - 04 a 05/09/14; 

 

34. Cezar Augusto Ramos Santos: Apresentou o artigo "Risky income, risky families: 

Marriage in a volatile labor market" no 68th European Meeting  of  the 

Econometric Society - ESEM na Toulouse School of Economics 2014 – Toulouse, 

França - 25 a 29/08/14;  no 3º Lubramacro – Évora, Portugal - 29 a 31/08/14; e na 

visita ao Departamento de Economia da University of Mannheim – Alemanhã - 01 

a 05/09/14; 

 

35. João Victor Issler: Apresentou o artigo "Microfounded Forecasting" no EEA 

ESEM 2014 – Toulouse, França - 25 a 29/08/14; e do artigo "Testing the 

Optimality of Aggregate Consumption Decisions: Is there Rule-of-Thumb 

Behavior?" no 3º Lubramacro – Évora, Portugal - 29 a 31/08/14; 

 

36. Caio Ibsen R. de Almeida: Trabalhou com os Professores Paul Schneider e Fabio 

Trojani na pesquisa do artigo "Bregman Divergences for Asset Pricing" na 

Universitá della Svizera Italiana (Universiade de Lugano) – Lugano, Itália - 01 a 

06/09/14; 

 

37. Leandro Gorno: Apresentou o artigo "Dynamic pricing in multi-segment markets 

with uncertain outside options" no Seminário de Economia a convite do Professor 

Luis Fernando Oliveira de Araújo (FGV/EESP) – São Paulo, SP - 01/10/14; 

 

38. Cecilia Machado Berriel: Desenvolveu trabalho de pesquisa do projeto "Protected 

Family and Medical Job Leave; Evidence from US Administrative Data” na 

Universidade de Columbia, com o Professor Douglas Almond – Nova York, USA 

- 06 a 11/10/14;  
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39. Leandro Gorno: Visitou a Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas of 

the Pontifical Catholic University of Chile e apresentou o artigo "Dynamic pricing 

in multi-segment markets with uncertain outside options", no Seminário de 

"Teoría Económica y Estrategia" – Chile - 27 a 29/10/14; 

 

40. Pedro Cavalvanti Gomes Ferreira: Visitou a Université D’ Auvergne onde 

apresentou Seminário sobre o artigo “Education convergence and growth 

divergence in Africa” – França - 01 a 08/11/214; 

 

41. Paulo Klinger Monteiro: Apresentou o artigo "On uniqueness of equilibrium in 

the Kyle model" no UECE Lisbon Meetings in Game Theory and Applications – 

Lisboa, Portugal - 06 e 08/11/14; desenvolveu trabalho de pesquisa com o 

Professor Carlos Hervés-Beloso na Universidade de Vigo – Espanha - 9 a 

16/11/14; 

 

42. Fernando de Holanda Barbosa: Ministrou a palestra de abertura da Semana 

Acadêmica de 2014, na Universidade Federal do Tocantins sobre o tema: 

"Estabilidade econômica e desenvolvimento brasileiro nos últimos 20 anos" – 

Tocantins - dia 12/11/14; 

 

43. Carlos Eugênio Ellery Lustosa da Costa: Apresentou o artigo "Age-dependent 

taxes with endogenous human capital formation" no LACEA/LAMES 2014 na 

FEA/USP – São Paulo, SP – 20 a 22/11/14; 

 

44. Pedro Cavalvanti Gomes Ferreira: Presidiu a sessão "Macroeconomics and 

Urbanization" no encontro LACEA/LAMES 2014 na FEA/USP com 

apresentações de Alexander Monge-Naranjo, Amartya Lahiri e Daniel da Mata – 

São Paulo, SP - 20 a 22/11/14; 

 

45. Francisco Junqueira Moreira da Costa: Apresentou o artigo "Winners and Losers 

from a Commodities-for-Manufactures Trade Boom" no LACEA/LAMES 2014, 

realizado na FEA/USP – São Paulo, SP - 20 a 22/11/14; 

 

46. Humberto Luiz Ataide Moreira: Participou como membro do comitê de 

organização do LACEA/LAMES 2014 realizado entre 20 a 22/11/14 na FEA/USP 

– SP. 
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47. Cezar Augusto Ramos Santos: Apresentou o artigo "An Equilibrium Model of the 

African HIV/AIDS Epidemic" no LACEA/LAMES 2014 realizado na FEA/USP – 

São Paulo, SP - 20 a 22/11/14; 

 

48. André Garcia de Oliveira Trindade: Apresentou o artigo "Dash for Gas: the 

sequel" no LACEA/LAMES 2014 realizado na FEA/USP – São Paulo, SP - 20 a 

22/11/14; 

 

49. João Victor Issler: Apresentou o artigo "Microfounded Forecasting" no 

LACEA/LAMES 2014 realizado na FEA/USP – São Paulo, SP - 20 a 22/11/14; 

 

50. Felipe Saraiva Iachan: Apresentou o artigo “Project Selection and Risk Taking 

under Credit Constraints” no LACEA/LAMES 2014 realizado na FEA/USP – São 

Paulo, SP - 20 a 22/11/14;  

 

51. Aloisio Pessoa Araujo: Participou do LACEA/LAMES 2014 apresentando 

Plenary Lecture realizado na FEA/USP – São Paulo, SP - 20 a 22/11/14; 

 

52. Luis Henrique Bertolino Braido: Visitou o European University Institute em 

Florença  onde apresentou o artigo "Dynamic Price Competition in Auto-

Insurance Brokerage" no Seminário de 11/12/14 e desenvolveu trabnalho de 

pesquisa com o Professor Piero Gottardi – Florença, Itália - 02 a 22/12/14; 

 

53. João Victor Issler: Apresentou o artigo "Microfounded forecasting" no 8th Int. 

Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2014) – Pisa, 

Itália - 06 a 08/12/14; visitou o coautor Alain Hecq na Maastricht University para 

trabalhar no novo projeto sobre “Explaining Bubbles in Present Value Models 

from Non-Causal VARs with Common Feature Restrictions” – Holanda - 09 a 

11/12/14, 

 

54. Francisco Junqueira Moreira da Costa: Apresentou o artigo "Path-dependence, 

energy conservation, and welfare: evidence from the 10-year impact of a 

temporary policy” no 36º Encontro Brasileiro de Econometria – Natal, RN - 09 a 

12/12/14; 

 

55. Humberto Luiz Ataide Moreira: Apresentou o artigo " Robust Decision-Making” 

no 36º Encontro Brasileiro de Econometria – Natal, RN - 09 a 12/12/14;  
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56. Carlos Eugênio Ellery Lustosa da Costa: Apresentou o artigo "Age-dependent 

taxes with endogenous human capital formation" no 36º Encontro Brasileiro de 

Econometria – Natal, RN - 09 a 12/12/14; 

 

57. Cezar Augusto Ramos Santos: Apresentou o artigo "An Equilibrium Model of the 

African HIV/AIDS Epidemic" no 36º Encontro Brasileiro de Econometria – Natal, 

RN - 09 a 12/12/14; 

 

58. Lucas Jover Maestri: Apresentou o artigo "Competitive Screening under 

Heterogeneous Information" no 36º Encontro Brasileiro de Econometria – Natal, 

RN - 09 a 12/12/14; 

 

59. Cecilia Machado Berriel: Apresentou o artigo "Pattern of Selection in Labor 

Market Participation" no 36º Encontro Brasileiro de Econometria – Natal, RN - 09 

a 12/12/14; 

 

60. Leandro Gorno: Apresentou o artigo "A note on the structure of incomplete 

preferences" no 36º Encontro Brasileiro de Econometria – Natal, RN - 09 a 

12/12/14; 

 

61. Felipe Saraiva Iachan: Apresentou o artigo "Speculation and Investment with 

Belief Disagreement" no 36º Encontro Brasileiro de Econometria – Natal, RN - 09 

a 12/12/14;  

 

62. Aloisio Pessoa Araujo: Participação no "Time, Uncertainties and Strategies 

Conference” – EWGET –16 a 17/12/14 - Paris, França; e ministrou palestra no 

Austrian Central Bank Vienna em 19/12/14. 
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ANEXO C - INTERCÂMBIO COM CENTROS DE EXCELÊNCIA 

 

Intercâmbio com pesquisadores de programas no exterior 

 

1. Raul Sanchez de La Sierra (Columbia University) – 15 a 17/01/14.  Apresentou o 

trabalho “On the Origin of States: Stationary Bandits and Taxation in Eastern 

Congo” no Seminário de Pesquisa Econômica; 

 

2. Maria Lucia Del Carpio (Princeton University) – 23 a 25/01/14. Apresentou o 

trabalho “Are the Neighbors Cheating? Evidence from a Social Norms Experiment 

on Property Taxes in Peru” no Seminário de Pesquisa Econômica; 

 

3. Roland Rathelot (Centre de Recherche en Economie et Statistique-CREST) – 30/01 

a 01/02/14. Apresentou o trabalho “The Geography of Job Search and Mismatch 

Unemployment” no Seminário de Pesquisa Econômica; 

 

4. Joana Naritomi (Harvard University) – 31/01/14. Apresentou o trabalho 

“Consumers as Tax Auditors” no Seminário de Pesquisa Econômica; 

 

5. Italo Lopez Garcia (University College of London) – 01 a 05/02/14. Apresentou o 

trabalho “Human Capital and Lab or Informality in developing countries: A life-

cycle approach” no Seminário de Pesquisa Econômica; 

 

6. Emilio Depetris Chauvin (Brown University) – 02 a 04/02/14. Apresentou o 

trabalho “Local State History and Contemporary Conflict: Evidence from Sub-

Saharan Africa” no Seminário de Pesquisa Econômica; 

 

7. Breno Braga (University of Michigan) – 05/02/14. Apresentou o trabalho 

“Schooling, Experience, Career Interruptions and Earnings” no Seminário de 

Pesquisa Econômica; 

 

8. Vitor Farinha (Yale University) – 09 a 13/02/14. Apresentou o trabalho “Dynamic 

Competitive Insurance” no Seminário de Pesquisa Econômica; 

 

9. Sebastian Stumpner (University of  California, Berkeley) – 11 a 15/02/14. 

Apresentou o trabalho “Trade and the Geographic Spread of the Great Recession” 

no Seminário de Pesquisa Econômica; 

 

10. Delfim Gomes Neto (Universidade do Minho): 

a. 10 a 28/03/14. Trabalhou nos projetos de pesquisa em curso (Capital flows and 

diffusion of technology; The political economy of capital mobility) com os 

professores Humberto Moreira, João Victor e Pedro Cavalcanti; 

b. 21 a 29/11/14. Trabalhou em seu paper “Capital Flows and Growth" juntamente 

com os Professores João Victor e Pedro Cavalcanti. 
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11. José Guillermo Diaz Gamarra (Universidad del Pacifico) - 11 a 19/3/2014. Visitou 

a EPGE e trabalhou com o professor André Trindade, e o professor também 

visitante, Kei Kawai da NYU Stern. 

 

12. Prêmio Nobel Eric Maskin (Harvard University):  

a. 12 a 13/03/14. Apresentou o seminário “Why globalization has not reduced 

income disparit?”, organizado pela Nobel Prize Dialogue and Nobel Inspiration 

Initiative; apresentou palestra “How to make the right decisions without 

knowing people’s preferences: an introduction to mechanism design” para 

alunos e professores da área de economia; e participou da mesa redonda com 

alunos da Graduação e Pós-Graduação da EPGE; 

b. 27 a 29/07/14. Apresentou o trabalho “Election and Strategic Voting: 

Condorcet and Borda” no Seminário de Pesquisa Econômica. 

 

13. Andrés Carvajal (University of Western Ontario):  

a. 24 a 29/03/14. Apresentou o trabalho “On Information Releases and Asset 

Prices” no Seminário de Pesquisa Econômica; 

b. 21 a 24/05/14.   Desenvolveu projeto de pesquisa no artigo “Study of Diamond-

Dybvig models of bank runs” com o Professor Paulo Klinger. 

 

14. Mário Pascoa (University of Surrey): 31/03 a 05/04/14. Apresentou o trabalho 

“Leverage and Security Bubbles” no Seminário de Pesquisa Econômica; 

 

15. Luciano de Castro Filho (Northwestern University): 08 a 09/04/14. Apresentou o 

trabalho “An Evaluation of CREG 051 – 2009 Regulatory Intervention in 

Colombian Electricity Market” no Seminário de Pesquisa Econômica; 

 

16. Eric Verhoogen (Columbia University): 09 a 10/04/14.   Apresentou o trabalho                  

“Tecnology Adoption among Manufacturing Firms: Evidence from Pakistan” no 

Seminário de Pesquisa Econômica; 

 

17. François Gerard (Columbia University):  

a. 16/04/14 e 22/04/14. Desenvolveu projeto de pesquisa com o Professor 

Francisco Junqueira Moreira da Costa, no artigo “Can rationing affect 

behavior? Evidence from Brazil”; 

b. 30/05/14. Desenvolveu projeto de pesquisa no artigo “Can rationing affect 

behavior? Evidence from Brazil” com o professor Francisco Junqueira Moreira 

da Costa; 

c. 12 a 30/6/14.  Desenvolveu projeto de pesquisa no artigo “Path-dependence, 

energy conservation, and welfare: Evidence from the 10-year impact of a 

temporary policy” com o Professor Francisco Junqueira Moreira da Costa. 

 

18. Pierre Dubois (Toulouse School of Economics): 23 a 28/04/14. Apresentou o 

trabalho “The Effects of Banning Advertising on Demand,Supply and Welfare: 

Structural Estimation on a Junk Food Market” no Seminário de Pesquisa 

Econômica; 
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19. Alberto Trejos (INCAE - Business School): 24 a 29/04/14. Convidado pelo 

Professor Pedro Cavalcanti G. Ferreira a visitar a EPGE para trabalhar em pesquisa 

conjunta sobre TRADE and GLOBAL IMBALANCES e apresentar essa pesquisa e 

pesquisa anterior (publicada no IER e na RED) para os alunos do curso de 

Desenvolvimento 2 da Pós-Graduação da EPGE; 

 

20. Flavio Cunha (UPenn Economics): 05/05/14. Desenvolveu projeto de pesquisa com 

o Professor Humberto Luiz Ataide Moreira; 

 

21. Raffaella Giacomini (University College London):  

a. 16/05 à 21/05/2014. Desenvolveu projeto de pesquisa no artigo “The Dynamics 

of Expectations Formation” com o Professor João Victor Issler; 

b. 27/09 a 04/10/14. Apresentou o trabalho "Generalized Method of Moments 

with Latent Variables" no Seminário de Pesquisa Econômica e trabalhou na 

produção do artigo “The Dynamics of Expectations Formation” com o 

Professor João Victor Issler. 

 

 

22. Rafael Dix-Carneiro (Duke University): 21/05/14. Apresentou o trabalho “The 

Dynamics of Trade Adjustment: Evidence from 25 Years of Brazilian Matched 

Employer-Employee Data” no Seminário de Pesquisa Econômica; 

 

23. Ben Handel (University of California, Berkeley): 24 a 29/05/14. Apresentou o 

trabalho “Equilibria in Health Exchanges: Adverse Selection vs. Reclassification 

Risk” no Seminário de Pesquisa Econômica; 

 

24. Daniel Gottlieb (Wharton School University):  

a. 02 a 18/06/14. Desenvolveu projeto de pesquisa no artigo “Simultaneous 

Adverse Selection and Moral Hazard” com o Professor Humberto Luiz Ataide 

Moreira; 

b. 03 a 07/08/14. Trabalhou no artigo "Simultaneous Adverse Selection and Moral 

Hazard" com o Professor Humberto Moreira; 

 

25. Eduardo Azevedo (Wharton School University of Pennsylvania): 9/6 a 18/7/14.  

Desenvolveu projeto de pesquisa no artigo “On the Impossibility of an Exact 

Imperfect Monitoring Folk Theorem” com o Professor Humberto Luiz Ataide 

Moreira e o apresentou no Seminário de Pesquisa Econômica; 

 

26. Filipe Campante (Harvard University): 26/06/14. Apresentou o trabalho “Does 

Religion Affect Economic Growth and Happiness? Evidence from Ramadan” no 

Seminário de Pesquisa Econômica; 

 

27. Thiago R. T. Ferreira (Federal Reserve Board of Governors) – 16 a 18/07/14. 

Apresentou o trabalho "Financial Volatility and its Economic Effects" no Seminário 

de Pesquisa Econômica;  
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28. José Manuel Durão Barroso (President of the European Commission) – 21/07/14. 

Ministrou palestra sobre "Europa e Brasil no Atual Contexto Internacional"; 

 

29. Andre de Castro Silva (Universidade Nova de Lisboa): 21/07 a 05/09/14. Ministrou 

o curso de Teoria das Decisões Financeiras para o Mestrado Profissional em 

Finanças e Economia Empresarial da EPGE no período de 21 de julho a 5 de 

setembro de 2014, referente ao 3º trimestre do curso e apresentar o artigo 

“Government Financing with Taxes or Inflationn” no Seminário de Pesquisas dia 

21/08/14; 

 

30. Marc Muendler (University of California, San Diego) – 22 a 25/07/14: Apresentou 

o trabalho "The Dynamics of Comparative Advantage" no Seminário de Pesquisa 

Econômica; 

 

31. Prêmio Nobel John Forbes Nash Jr. (Princenton University) – 01/08/14. Participou 

na Sessão em homenagem a Marilda Sotomayor no Workshop On Game Theory; 

 

32. Salvador Barberà (Universitat Autônoma de Barcelona) – 01/08/14. Apresentou o 

artigo “Sequential Voting and Agenda Manipulation” no Workshop On Game 

Theory; 

 

33. Steve Brams (New York University) - 01/08/14. Apresentou o artigo “Game 

Theory and the Humanities” no Workshop On Game Theory; 

 

34. Inés Macho Stadier (Universitat Autônoma de Barcelona) - 01/08/14. Apresentou o 

artigo “Coexistence of long-term and short-term contracts” no Workshop On Game 

Theory; 

 

35. Myrna Wooders (Vanderbit University) - 01/08/14. Apresentou o artigo “On the 

simultaneous emergence of money and the State” no Workshop On Game Theory; 

 

36. David Perez Castrillo (Universitat Autônoma de Barcelona) 01/08/14. Apresentou o 

artigo “On the manipulability of competitive equilibrium rules in many to many 

buyer seller markets” no Workshop On Game Theory; 

 

37. Gonzalo Cisternas (Massachusetts Institute of Technology - MIT) – 03 a 08/08/14. 

Apresentou o trabalho "Two-Sided Learning and Moral Hazard" no Seminário de 

Pesquisa Econômica;  

 

38. Luciano Irineu de Castro Filho (Kellogg Northwestern University) – 05 a 07/08/14. 

Apresentou o trabalho "Nash Equilibrium in Games with Quasi-Monotonic Best-

Responses" no Seminário de Pesquisa Econômica; 

 

39. Igal Hendel (Northwestern University) – 10 a 15/08/14. Apresentou o trabalho 

"Social Media and Consumers' Countervailing Power: The Cottage Cheese 

Boycott" no Seminário de Pesquisa Econômica; 
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40. Galina Zudenkova (University of Mannheim) – 13/08/14. Apresentou o trabalho 

"Large majorities in a parliamentary democracy" no Seminário de Pesquisa 

Econômica; 

 

41. Sebastián Di Tella (Stanford University) – 13 a 17/08/14. Apresentou o trabalho 

"Optimal Financial Regulation and the Concentration of Aggregate Risk" no 

Seminário de Pesquisa Econômica;  

 

42. Maria Cristina Trindade Terra (Université de Cergy-Pontoise) – 18/08 a 11/09/14. 

Visitou o INCT, desenvolvendo pesquisa sobre o impacto da colonização sobre o 

comércio francês no século XIX e trabalhou na revisão do livro que publicou para a 

versão americana; 

 

43. Kyle Frederic Herkenhoff (University of California) – 25 a 29/08/14. Apresentou o 

trabalho "The Impact of Consumer Credit Access on Unemployment" no Seminário 

de Pesquisa Econômica;  

 

44. David Weiss (Tel Aviv University) - 17 a 23/09/14. Apresentou o trabalho 

"Financial risk and unemployment" no Seminário de Pesquisa Econômica;  

 

45. Alexei Onatski (Universtiy of Cambridge) – 25 a 27/09/14. Apresentou o trabalho 

"Spiked models in multivariate analysis" no Seminário de Pesquisa Econômica;  

 

46. Kenneth Chay (Brown University) – 08 a 12/10/14. Apresentou o trabalho "Black 

Networks after Emancipation: Evidence from Reconstruction and the Great 

Migration" no Seminário de Pesquisa Econômica;  

 

47. Isaiah Andrews (Massachusetts Institute of Technology- MIT and Fellows of 

Harvard Society) – 20 a 25/10/14.  Apresentou o trabalho "Conditional Linear 

Combination Tests for Weakly Identified Models" no Seminário de Pesquisa 

Econômica; 

 

48. Michelle Sovinsky (University of Zurich) – 21 a 26/10/14. Apresentou o trabalho 

“Marijuana on Main Street? Estimating Demand in Markets with Limited Access“ 

no Seminário de Pesquisa Econômica; 

 

49. Daniel Carvalho (USC Marshall School of Business) – 03/11/14.  Apresentou o 

trabalho "Credit Markets, Resource Allocation and Industry Productivity" no 

Seminário de Pesquisa Econômica;  

 

50. Timothy Jerome Kehoe (University of Minnesota) – 12 a 17/11/14. Apresentou o 

trabalho "The Stages of Economic Growth Revisited” no Seminário de Pesquisa 

Econômica; 

 

51. Ariel Pakes (Harvard University) – 17 a 20/11/14. Apresentou o trabalho "Hospital 

Choices, Hospital Prices and Financial Incentives to Physicians" no Seminário de 

Pesquisa Econômica;  
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52. Oliver Hart (Harvard University) – 18 a 20/11/14. Apresentou o trabalho "Banks 

Are Where The Liquidity Is" no Seminário de Pesquisa Econômica;  

 

53. David Martimort (Paris School of Economics):  22 a 24/11/14. Apresentou o artigo  

"A Theory of Contracts with Limited Enforcement" no 2014 FGV/EPGE Workshop 

on Economic Theory; 

 

54. David Masiur Rahman (University of Minnesota): 23 a 25/11/14. Apresentou o 

artigo "The Dilemma of the Cypress and the Oak Tree" no 2014 FGV/EPGE 

Workshop on Economic Theory; 

 

55. Alessandro Pavan (Northwestern University): 22 a 24/11/14. Apresentou do 

artigo"Differential Taxation and Occupational Choice" no 2014 FGV/EPGE 

Workshop on Economic Theory; 

 

56. Federico Manuel Echenique (California Institute of Technology): 22 a 24/11/14. 

Apresentou o artigo "Savage in the Market" no 2014 FGV/EPGE Workshop on 

Economic Theory; 

 

57. Roland Strausz (Humbolt University, Berlin): 22 a 24/11/14. Apresentou o artigo 

"Optimal Sales Contracts with Withdrawal Rights" no 2014 FGV/EPGE Workshop 

on Economic Theory; 

 

58. Muhamet Yildiz (Massachusetts Institute of Technology- MIT): 23 a 25/11/14. 

Apresentou o artigo "Durability, Deadline, and Election Effects in Bargaining" no 

2014 FGV/EPGE Workshop on Economic Theory; 

 

59. Yuliy Sannikov (Princeton University): 23 a 25/11/14.  Apresentou o artigo  

"Dynamic Trading: Price Inertia, Front-Running and Relationship Banking" no 

2014 FGV/EPGE Workshop on Economic Theory; 

 

60. Jennifer La'O (Columbia University) – 26/11 a 01/12/14. Apresentou o trabalho "A 

Traffic Jam Theory of Recessions" no Seminário de Pesquisa Econômica;  

 

61. Rodrigo Ribeiro Antunes Pinto (University of Chicago) – 01 a 04/12/14. 

Apresentou o trabalho "Selection Bias in a Controlled Experiment: The Case of 

Moving to Opportunity" no Seminário de Pesquisa Econômica; 

 

62. Tomasz Jakub Strzalecki (Harvard University) – 01 a 05/12/14. Apresentou o 

trabalho "Stochastic choice and revealed perturbed utility" no Seminário de 

Pesquisa Econômica;  

 

63. Juan Pablo Xandri Antuña (Princeton University) – 02 a 06/12/14. Apresentou o 

trabalho "Credible Reforms: a robust implementation approach" no Seminário de 

Pesquisa Econômica; 
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64. Luciano de Castro (University of Iowa) – 11/12/14. Participou como membro 

externo da banca de defesa da Tese de Doutorado em Economia do aluno Otávio 

Menezes Damé intitulada "Share bidding auctions, sliding scale royalty rates and 

the new brazilian regulatory framework for the pre-salt areas";  

 

65. Flavio Menezes (University of Queensland) – 11/12/14. Participou como membro 

externo da banca de defesa da Tese de Doutorado em Economia do aluno Otávio 

Menezes Damé intitulada "Share bidding auctions, sliding scale royalty rates and 

the new brazilian regulatory framework for the pre-salt areas". 

 

Intercâmbio com pesquisadores de programas nacionais 

 

1. Rafael Martins de Souza (FGV/DAPP) - 23/01/14. Participou como membro 

externo da banca de defesa de dissertação de Mestrado Profissional em Economia 

Empresarial e Finanças da aluna Simone Jager Patrocinio Bonno – Título “Previsão 

de inflação utilizando modelos de séries temporais”; 

 

2. Gustavo Silva Araújo (Banco Central do Brasil): 

a. 23/01/14. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação 

de Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças da aluna 

Mariana Omari Romani – Título “Estimação de prêmio de risco para start-

ups”; 

b. 19/05/14. Participou como membro externo da banca de Dissertação de 

Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças da aluna Natália 

Belfort Geiser Mercadante Simões – Título “Governança corporativa, 

desempenho e a presença de estrangeiros no capital das companhias 

brasileiras”; 

c. 30/05/14. Participou como membro externo da banca de dissertação de 

Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças do aluno Paulo 

Ramiro Sampaio Fernandez – Título “Probabilidade implícita de default em 

debêntures do mercado brasileiro”. 

 

3. Eduardo Cesar Gomes Saraiva (INEA) - 27/02/14. Participou como membro 

externo da banca de defesa de dissertação de Mestrado Profissional em Economia 

Empresarial e Finanças do aluno Guilherme da Rocha Albuquerque – Título 

“Elaboração de um modelo de valoração quantitativa das garantias para o setor de 

saneamento utilizando simulação de Monte-Carlo: os casos da PPP de Esgoto para 

a Região Metropolitana do Recife e Município de Goiânia”; 

 

4. Claudio Moura de Castro (Grupo Positivo) – 11/03/14.  Proferiu palestra durante a 

Aula Magna sobre o tema “Capitalismo no Ensino Superior: São Tomás de Aquino 

tinha razão?”; 
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5. Naercio Aquino Menezes Filho (Insper) – 13/03/14.  Apresentou o trabalho 

“Estimating the Causal Effects of Supplemental Health Coverage in Brazil: 

Evidence from Regression Kink Design” no Seminário de Pesquisa Econôma; 

 

6. Marco Antonio Cesar Bonomo (Insper): 

a. 14/03/14. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação 

de Mestrado em Economia da aluna Raphaela Mattos Gonzalez – Título da 

dissertação “Transações geradas pelo fluxo de recursos dos fundos e o efeito 

momento no Brasil”; 

b. 30/05/14. Participou como membro externo da banca de dissertação de 

Mestrado em Economia do aluno Marcos Ribeiro Frazão – Título “Collateral, 

Intermediated Lending, and Aggregate Productivity”. 

 

7. Ruy Monteiro Ribeiro (Executive Director at J.P. Morgan) - 14/03/14. Participou 

como membro externo da banca de defesa de dissertação de Mestrado em 

Economia da aluna Raphaela Mattos Gonzalez – Título da dissertação “Transações 

geradas pelo fluxo de recursos dos fundos e o efeito momento no Brasil”; 

 

8. Klênio de Souza Barbosa (FGV/EESP) - 17/03/14. Participou como membro 

externo da banca de defesa de dissertação de Mestrado em Economia do aluno 

Rodrigo Bomfim de Andrade – Título da dissertação “Sequential cost-

reimbursement rules”;  

 

9. Dimitri Szerman (CPI/PUC-Rio) – 10/04/14.  Desenvolveu trabalho de pesquisa 

com o Professor Francisco Junqueira Moreira da Costa no artigo “Can rationing 

affect behavior? Evidence from Brazil”; 

 

10. Jefferson Donizeti Pereira Bertolai (FEARP/USP): 

a. 12/03/14. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação 

de Mestrado em Economia do aluno Fernando Antônio de Barros Júnior – 

Título “Inflation when the planner wants less spending”; 

b. 28 e 29/04/14. Desenvolveu trabalho de pesquisa com o Professor Ricardo 

Cavalcanti; 

c. 30/04/14. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação 

de Mestrado em Economia do aluno Pedro Vaissman Guinsberg – Título “The 

eaton gersovitz arellano environment with collateral”; 

d. 27/06/14. Participou como membro externo da banca de tese de Doutorado em 

Economia do aluno Murilo Resende Ferreira – Título “Essays on Banking 

Theory and History of Financial Arrangements”. 

 

11. Angelo Luiz Rocha Polydoro (FGV/IBRE): 

a. 30/04/14. Participou como membro externo da banca de defesa de dissertação 

de Mestrado em Economia da aluna Leticia Klotz Silva - Título “The impact of 

price expectations on consumer's behavior in frequently purchased goods 

markets: Empirical evidence and implications”; 

b. 23/05/14. Participou como membro externo da banca de dissertação de 

Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças do aluno Marcos 
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Barreto de Faria Pinho – Título “Potencial de redução na demanda por energia 

elétrica no Rio de Janeiro através do modelo de preço variável”; 

c. 23/05/14. Participou como membro externo da banca de dissertação de 

Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças da aluna Paloma 

Andrade Marques – Título “Os impactos da MP 579, convertida na Lei 12.783, 

nos investimentos em geração de energia do Brasil”; 

d. 27/05/14. Participou como membro externo da banca de dissertação de 

Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças da aluna 

Miquelina da Fonseca Nicolini – Título “Serviços de Saúde, a assimetria da 

informação e a intervenção do governo: os exemplos americano e brasileiro”; 

e. 29/05/14. Participou como membro externo da banca de dissertação de 

Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças do aluno Bruno 

Mattiello Francisco – Título “Um modelo de leilões com conteúdo local - 

Análise e modelagem dos leilões de concessão de blocos exploratórios de 

petróleo e gás promovidos pela ANP no Brasil”; 

f. 27/06/14. Participou como membro externo da banca de tese de Doutorado em 

Economia do aluno Murilo Resende Ferreira – Título “Essays on Banking 

Theory and History of Financial Arrangements”; 

g. 23/12/14. Participou como membro externo da banca de defesa de Dissertação 

de Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças do aluno 

Itaiguara de Oliveira Bezerra – Título “Taxa não inflacionária da capacidade 

utilizada: uma abordagem usando microdados brasileiros”. 

  

12. Antonio José Maristrello Porto (FGV/Direito Rio): 

a. 09/05/14. Participou como membro externo da banca de dissertação de 

Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças do aluno Rafael 

Rodrigues Carvalho – Título “Impactos do IFRS nas atividades de Hedge das 

empresas: evidências para o mercado brasileiro”; 

b. 25/09/2014. Participou como membro externo da banca de Dissertação de 

Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças do aluno Rodrigo 

Luiz Resende Morales, – Título “Mecanismo LPVR – Least Present Value of 

Revenues como mitigador de riscos em concessões rodoviárias – Uma 

aplicação a um caso brasileiro”. 

 

13. Rafael Chaves Santos (Banco Central do Brasil): 

a.  09.05.14. Participou como membro externo da banca de dissertação de 

Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças do aluno Rafael 

Rodrigues Carvalho – Título “Impactos do IFRS nas atividades de Hedge das 

empresas: evidências para o mercado brasileiro”; 

b. 19/05/14. Participou como membro externo da banca de Dissertação de 

Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças do aluno Marcelo 

Barreto Bonança Corrêa – Título “O efeito da diversificação na mineração”. 

c. 23/12/14. Participou como membro externo da banca de defesa de Dissertação 

de Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças do aluno 

Itaiguara de Oliveira Bezerra – Título “Taxa não inflacionária da capacidade 

utilizada: uma abordagem usando microdados brasileiros”. 

 



163 

  

14. Tiago Couto Berriel (PUC RIO): 

a. 09/05/14. Participou como membro externo da banca de dissertação de 

Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças do aluno Raphael 

do Amaral Galhardo – Título “A utilização do cartão de crédito como 

instrumento de dívida da população: um estudo do tema, causas e 

consequências com base na experiência da Coreia do Sul”; 

b. 29/05/14. Participou como membro externo da banca de dissertação de 

Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças do aluno Bruno 

Carlos Carneiro Rodrigues Coelho – Título “Um estudo sobre os impactos da 

surpresa dos indicadores macroeconômicos de atividade e inflação no mercado 

futuro brasileiro de taxa de juros”; 

c. 29/05/14. Participou como orientador da banca de dissertação de Mestrado em 

Economia do aluno Gustavo Moreira de Souza – Título “Governo como um 

resultado macroeconômico”; 

d. 29/05/14. Participou como membro externo da banca de dissertação de 

Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças do aluno Diego 

Rodrigues de Carvalho – Título “O mercado acionário brasileiro e a 

macroeconomia: um estudo sobre o impacto de indicadores macroeconômicos 

e da política monetária sobre diversos setores e índices de ações”; 

e. 29/05/14. Participou como membro externo da banca de dissertação de 

Mestrado em Economia do aluno André Victor Doherty Luduvice – Título 

“The life-cycle effects of social security in a model with housing and 

endogenous benefits”; 

f. 30/05/14. Participou como membro externo da banca de dissertação de 

Mestrado em Economia do aluno Marcos Ribeiro Frazão – Título “Collateral, 

Intermediated Lending, and Aggregate Productivity”. 

 

15. Wagner Gaglianone (Banco Central do Brasil) – 16/05 à 21/05/14.  Desenvlveu 

projeto de pesquisa com o Professor João Victor Issler no artigo “The Dynamics of 

Expectations Formation”; 

 

16. André Luiz Carvalhal da Silva (IAG/PUC-RJ) – 19/05/14. Participou como 

membro externo da banca de dissertação de Mestrado Profissional em Economia 

Empresarial e Finanças da aluna Natália Belfort Geiser Mercadante Simões – Título 

“Governança corporativa, desempenho e a presença de estrangeiros no capital das 

companhias brasileiras”; 

 

17. Gyorgy Vargas (FCE Consultoria): 

a. 19/05/14. Participou como membro externo da banca de Dissertação de 

Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças do aluno 

Leonardo Baran de Mello Alvarenga – Título “Reação em Mercado secundário 

de Fundos de investimentos Imobiliário após anúncios de resultados”;  

b. 23/12/2014. Participou como membro externo da banca de defesa de 

Dissertação de Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças do 

aluno Alexandre Metello de Castro Santos – Título “Post-Earnings 

Announcement Drift no Mercado de Ações Brasileiro”. 
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18. Samuel de Abreu Pessoa (FGV/IBRE): 

a. 19/05/14. Participou como membro externo da banca de Dissertação de 

Mestrado em Economia do aluno Bruno Ricardo Delalibera – Título “Educação 

infantil, distorções e crescimento econômico”; 

b. 29/09/2014. Participou como membro externo da banca de defesa de Tese de 

Doutorado em Economia do aluno Pablo Valente de Souza – Título 

“Previdência, Câmbio e Macroeconomia de Longo Prazo"; 

 

19. Marcelo de Sales Pessoa (IPEA): 

a. 19/05/14. Participou como membro externo da banca de Dissertação de 

Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças do aluno Marcelo 

Barreto Bonança Corrêa – Título “O efeito da diversificação na mineração”; 

b. 30/05/14. Participou como membro externo da banca de dissertação de 

Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças do aluno Gustavo 

Teixeira Frota – Título “Uma metodologia de seleção de ações baseada nos 

conceitos de vantagem competitiva e criação de valor sustentável”; 

c. 30/05/14. Participou como membro externo da banca de dissertação de 

Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças do aluno Felipe 

Nobre Ferro e Silva – Título “Aplicação do modelo Speculative Betas com 

Ativos do Mercado Acionário Brasileiro”; 

d. 30/05/14. Participou como membro externo da banca de dissertação de 

Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças do aluno João 

Felipe Cury Guimarães – Título “Equity premium puzzle no Brasil; risk-free 

rate puzzle brasileiro; coeficiente de aversão ao risco”. 

 

20. Giuliano Carrozza (VALE): 

a. 19/05/14. Participou como membro externo da banca de Dissertação de 

Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças do aluno Marcelo 

Barreto Bonança Corrêa – Título “O efeito da diversificação na mineração”; 

b. 20/12/2014. Participou como membro externo da banca de defesa de 

Dissertação de Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças do 

aluno João Barbosa Campbell Penna, – Título “Especificação da paridade 

descoberta de juros no mercado brasileiro”. 

 

21. Pedro Henrique Butelli (FGV/Direito Rio) - 20/05/14. Participou como membro 

externo da banca de defesa de dissertação de dissertação de Mestrado Profissional 

em Economia Empresarial e Finanças do aluno Vinicius Cassar Kfuri Santos – 

Título “Uma análise empírica sobre as preferências do consumidor brasileiro de 

cervejas artesanais”; 

 

22. Daniel Kamlot (FGV/EBAPE e ESPM) – 20/05/14. Participou como membro 

externo da banca de defesa de dissertação de Mestrado Profissional em Economia 

Empresarial e Finanças do aluno Vinicius Cassar Kfuri Santos – Título “Uma 

análise empírica sobre as preferências do consumidor brasileiro de cervejas 

artesanais”; 
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23. Joisa Campanher Dutra (FGV/CERI): 

a. 23/5/14. Participou como membro externo da banca de dissertação de Mestrado 

Profissional em Economia Empresarial e Finanças do aluno Marcos Barreto de 

Faria Pinho – Título “Potencial de redução na demanda por energia elétrica no 

Rio de Janeiro através do modelo de preço variável”; 

b. 23/05/2014. Participou como membro externo da banca de dissertação de 

Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças do aluno Paloma 

Andrade Marques – Título “Os impactos da MP 579, convertida na Lei 12.783, 

nos investimentos em geração de energia do Brasil”. 

 

24. Ricardo Gorini de Oliveira (Empresa de Pesquisa Energética – EPE): 

a. 26/05/14. Participou como membro externo da banca de dissertação de 

Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças da aluna Alida 

Walvis – Título “Avaliação das reformas recentes no setor elétrico brasileiro e 

sua relação com o desenvolvimento do mercado livre de energia”; 

b. 30/05/14. Participou como membro externo da banca de dissertação de 

Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças da aluna Amanda 

Sanches – Título “Gestão de riscos na cadeia de suprimentos e valoração do 

custo da escassez de energia elétrica: modelos e uma proposta de 

implementação para o Brasil”; 

c. 30/05/14. Participou como membro externo da banca de dissertação de 

Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças do aluno Alida 

Walvis – Título “Avaliação das reformas recentes no setor elétrico brasileiro e 

sua relação com o desenvolvimento do mercado livre de energia”. 

 

25. Juliano Junqueira Assunção (PUC/RJ) – 26/05/14. Participou como membro 

externo da banca de dissertação de Mestrado em Economia do aluno Alexandre 

Balduino Sollaci – Título “Is ‘tagging’ a rationale for affirmative action in 

education?”; 

 

26. Rudi Rocha (UFRJ).  27/05/14. Participou como membro externo da banca de 

dissertação de Mestrado em Economia da aluna Diana Goldemberg – Título 

“Impactos do financiamento público sobre a indústria de exibição cinematográfica 

no Brasil”; 

 

27. Marcio Magalhaes Janot (Banco Central do Brasil) – 28/05/14. Participou como 

membro externo da banca de dissertação de Mestrado Profissional em Economia 

Empresarial e Finanças do aluno Leandro Ribeiro Nogueira - Título “Os efeitos das 

intervenções do banco central do Brasil no nível intradiário da taxa de câmbio”; 

 

28. Luiz Felipe Pires Maciel (BBM Investimentos) – 28/05/14. Participou como 

membro externo da banca de dissertação de Mestrado Profissional em Economia 

Empresarial e Finanças do aluno Leandro Ribeiro Nogueira – Título “Os efeitos das 

intervenções do banco central do Brasil no nível intradiário da taxa de câmbio”; 

 

29. Gabriel Ulyssea (IPEA) – 28/05/14. Participou como membro externo da banca de 

dissertação de Mestrado em Economia da aluna Carolina Amaral de Almeida – 
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Título “Má-alocação de recursos, restrição a crédito e o papel do governo: uma 

resenha”; 

 

30. Silvia Maria Matos (FDV/IBRE) – 29/05/14. Participou como membro externo da 

banca de dissertação de Mestrado Profissional em Economia Empresarial e 

Finanças do aluno Bruno Carlos Carneiro Rodrigues Coelho – Título “Um estudo 

sobre os impactos da surpresa dos indicadores macroeconômicos de atividade e 

inflação no mercado futuro brasileiro de taxa de juros”; 

 

31. Luiz Maciel (BBM Investimentos) - 29/05/14. Participou como membro externo da 

banca de dissertação de Mestrado Profissional em Economia Empresarial e 

Finanças do aluno Bruno Carlos Carneiro Rodrigues Coelho – Título “Um estudo 

sobre os impactos da surpresa dos indicadores macroeconômicos de atividade e 

inflação no mercado futuro brasileiro de taxa de juros”; 

 

32. Eduardo Zilberman (PUC/RJ) – 29/05/14 Participou como membro externo da 

banca de dissertação de Mestrado em Economia do aluno Gustavo Moreira de 

Souza – Título “Governo como um resultado macroeconômico”; 

 

33. Gabriel Hartung (SPX Investimentos) - 29/05/14. Participou como membro externo 

da banca de dissertação de Mestrado Profissional em Economia Empresarial e 

Finanças do aluno Diego Rodrigues de Carvalho – Título “O mercado acionário 

brasileiro e a macroeconomia: um estudo sobre o impacto de indicadores 

macroeconômicos e da política monetária sobre diversos setores e índices de 

ações”; 

 

34. José Alberto Bucheb (Universidade Petrobras): 

a. 29/05/14 Participou como membro externo da banca de dissertação de 

Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças do aluno Bruno 

Mattiello Francisco – Título “Um modelo de leilões com conteúdo local - 

Análise e modelagem dos leilões de concessão de blocos exploratórios de 

petróleo e gás promovidos pela ANP no Brasil”; 

b. 11/12/2014. Participou como membro externo da banca de defesa da Tese de 

Doutorado em Economia do aluno Otávio Menezes Damé – Título "Share 

bidding auctions, sliding scale royalty rates and the new brazilian regulatory 

framework for the pre-salt areas". 

 

35. Cesar Zucco (FGV/EBAPE) - 30/05/14. Participou como membro externo da banca 

de dissertação de Mestrado em Economia do aluno Felipe Castor Cordeiro de Sousa 

– Título “Preferência por redistribuição: seria tal abordagem razoável?”; 

 

36. José Valentim Machado Vicente (Banco Central do Brasil): 

a. 30/05/14. Participou como membro externo da banca de dissertação de 

Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças do aluno Daniel 

dos Santos Teixeira – Título “Rentabilidade de estratégias de momento no 

Ibovespa: aplicação de critérios de risco para seleção de carteiras”; 
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b. 30/05/14. Participou como membro externo da banca de dissertação de 

Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças do aluno 

Guilherme Augusto Salgado – Título “Previsibilidade da estrutura a termo da 

taxa de juros brasileira: modelagem da estrutura no período entre 2006 e 

2014”; 

c. 30/05/14. Participou como membro externo da banca de dissertação de 

Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças do aluno Matheus 

Nascif de Faria – Título “Análise e extração das expectativas dos agentes de 

mercado em torno da data do Copom”. 

 

37. Daniela Kubudi (JGP): 

a. 30/05/14. Participou como membro externo da banca de dissertação de 

Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças do aluno Daniel 

dos Santos Teixeira – Título “Rentabilidade de estratégias de momento no 

Ibovespa: aplicação de critérios de risco para seleção de carteiras”; 

b. 30/05/14. Participou como membro externo da banca de dissertação de 

Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças do aluno 

Guilherme Augusto Salgado – Título “Previsibilidade da estrutura a termo da 

taxa de juros brasileira: modelagem da estrutura no período entre 2006 e 

2014”; 

c. 30/05/14. Participou como membro externo da banca de dissertação de 

Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças do aluno Matheus 

Nascif de Faria – Título “Análise e extração das expectativas dos agentes de 

mercado em torno da data do Copom”; 

d. 23/12/2014. Participou como membro externo da banca de defesa de 

Dissertação de Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças do 

aluno Alexandre Metello de Castro Santos – Título “Post-Earnings 

Announcement Drift no Mercado de Ações Brasileiro”. 

 

38. Rodrigo Leandro Moura (FGV/IBRE) – 30/05/14. Participou como membro 

externo da banca de dissertação de Mestrado em Economia da aluna Talita de 

Moraes Gonçalves Silva – Título “O impacto das Ações Afirmativas no Ensino 

Superior e o desempenho dos alunos concluintes”; 

 

39. Gabriel Godofredo Fiúza de Bragança (IPEA): 

a. 30/05/14. Participou como membro externo da banca de dissertação de 

Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças do aluno Felipe 

Nobre Ferro e Silva – Título “Aplicação do modelo Speculative Betas com 

Ativos do Mercado Acionário Brasileiro”; 

b. 30/05/14. Participou como membro externo da banca de dissertação de 

Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças do aluno João 

Felipe Cury Guimarães – Título “Equity premium puzzle no Brasil; risk-free 

rate puzzle brasileiro; coeficiente de aversão ao risco”. 

 

40. Eduardo Pontual Ribeiro (UFRJ) – 30/05/14. Participou como membro externo da 

banca de dissertação de Mestrado em Economia do aluno Valdemar Rodrigues de 
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Pinho Neto – Título “Transferências condicionais de renda e nutrição: uma 

avaliação do programa bolsa família nas áreas rurais e urbanas do Brasil”; 

 

41. Mauricio Canêdo Pinheiro (FGV/IBRE) - 30/05/14. Participou como membro 

externo da banca de dissertação de Mestrado Profissional em Economia 

Empresarial e Finanças do aluno Bernardo Antunes Maciel Villela – Título 

“Demanda por veículos novos no brasil: uma análise robusta a quebras estruturais”. 

 

42. Fernando de Holanda Barbosa Filho (FGV/IBRE) - 30/05/14. Participou como 

membro externo da banca de dissertação de Mestrado Profissional em Economia 

Empresarial e Finanças do aluno Bernardo Antunes Maciel Villela – Título 

“Demanda por veículos novos no Brasil: uma análise robusta a quebras estruturais”; 

 

43. Osmani Teixeira de Carvalho Guillen (IBMEC) – 30/05/14. Participou como 

membro externo da banca de dissertação de Mestrado Profissional em Economia 

Empresarial e Finanças do aluno Paulo Ramiro Sampaio Fernandez – Título 

“Probabilidade implícita de default em debêntures do mercado brasileiro”; 

 

44. Alexandre Barros Cunha (UFRJ) – 27/06/14. Participou como membro externo da 

banca de tese de Doutorado em Economia do aluno Murilo Resende Ferreira – 

Título “Essays on Banking Theory and History of Financial Arrangements”; 

 

45. Vinícius Nascimento Carrasco (PUC-Rio) - 30/06/14. Participou como membro 

externo da banca de dissertação de Mestrado em Economia do aluno Magno 

Mendes Severino da Silva – Título “Robust Linear Contracts for Project 

Investment”; 

 

46. Fabio Miessi (FEA-USP) – 30/07 a 03/08/2014. Apresentou o trabalho "Identifying 

Dynamic Games with Entry/Exit Decisions" no Seminário de Pesquisa Econômica; 

 

47. José Luiz Rossi Junior (INSPER) – 11/09/2014. Apresentou o trabalho "Liquidity 

and Exchange Rates" no Seminário de Pesquisa Econômica; 

 

48. Eduardo Cesar Gomes Saraiva (INEA) – 25/09/2014. Participou como membro 

externo da banca de Dissertação de Mestrado Profissional em Economia 

Empresarial e Finanças do aluno Rodrigo Luiz Resende Morales, – Título 

“Mecanismo LPVR – Least Present Value of Revenues como mitigador de riscos 

em concessões rodoviárias – Uma aplicação a um caso brasileiro”; 

 

49. Marcelo Rodrigues dos Santos (INSPER) – 29/09/2014. Participou como membro 

externo da banca de defesa de Tese de Doutorado em Economia do aluno Pablo 

Valente de Souza – Título “Previdência, Câmbio e Macroeconomia de Longo 

Prazo"; 

 

50. Wagner Piazza Gaglianone (Banco Central do Brasil) – 29/09 a 03/10/14. Trabalhar 

na produção do artigo “The Dynamics of Expectations Formation” com o Professor 

João Victor Issler; 
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51. José Diogo Valadares Moreira Barbosa (FGV/EPGE) – 16/10/2014. Apresentou o 

trabalho "Asymptotic Efficiency in a Dynamic Panel Data Model" no Seminário de 

Pesquisa Econômica; 

 

52. Joana Monteiro (FGV/IBRE) – 30/10/2014.  Apresentou o trabalho "Drug Battles 

and School Achievement: Evidence from Rio de Janeiro's Favelas" no Seminário de 

Pesquisa Econômica; 

 

53. Cristine Campos de Xavier Pinto (FGV/EESP) – 31/10/2014 Participou como 

membro externo da banca de Tese de Doutorado em Economia do aluno José Diogo 

Valadares Moreira Barbosa – Título “Asymptotic Efficiency in a Dynamic Panel 

Data Model”; 

 

54. Bruno Cara Giovannetti (USP) - 31/10/2014 Participou como membro externo da 

banca de Tese de Doutorado em Economia do aluno José Diogo Valadares Moreira 

Barbosa – Título “Asymptotic Efficiency in a Dynamic Panel Data Model”; 

 

55. Marcelo Fernandes (FGV/EESP) - 31/10/2014 Participou como membro externo da 

banca de Tese de Doutorado em Economia do aluno José Diogo Valadares Moreira 

Barbosa – Título “Asymptotic Efficiency in a Dynamic Panel Data Model”; 

 

56. Marcelo Cunha Medeiros (PUC-Rio) - 31/10/2014 Participou como membro 

externo da banca de Tese de Doutorado em Economia do aluno José Diogo 

Valadares Moreira Barbosa – Título “Asymptotic Efficiency in a Dynamic Panel 

Data Model”; 

 

57. Luiz Felipe Moreira do Amaral (PUC-Rio) – 20/12/2014. Participou como membro 

externo da banca de defesa de Dissertação de Mestrado Profissional em Economia 

Empresarial e Finanças do aluno João Barbosa Campbell Penna - Título 

“Especificação da paridade descoberta de juros no mercado brasileiro”. 
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ANEXO D - SEMINÁRIOS DE PESQUISA 

 

1. Raul Sanchez de la Sierra (Columbia University):  Department of Economics: "On 

the Origin of States: Stationary Bandits and Taxation in Eastern Congo" - 

16/01/2014; 

2. Lucia del Carpio (Princeton University): "Are the Neighbors Cheating? Evidence 

from a Social Norms Experiment on Property Taxes in Peru" - 24/01/2014; 

3. Roland Rathelot (CREST): "The Geography of Job Search and Mismatch 

Unemployment" - 30/01/2014; 

4. Joana Naritomi (Harvard University): "Consumers as Tax Auditors" - 31/01/2014; 

5. Emilio Depetris Chauvin (Brown University): "Local State History and 

Contemporary Conflict: Evidence from Sub-Saharan Africa" - 03/02/2014; 

6. Italo López García (University College London): "Human Capital and Lab or 

Informality in developing countries: A life-cycle approach" - 04/02/2014; 

7. Breno Braga (University of Michigan): "Schooling, Experience, Career 

Interruptions and Earnings" - 05/02/2014; 

8. Vitor Farinha (Yale University): "Dynamic Competitive Insurance" - 11/02/2014; 

9. Sebastian Stumpner (University of California) Berkeley: "Trade and the 

Geographic Spread of the Great Recession" - 13/02/2014; 

10. Naercio Aquino Menezes Filho (Insper): "Estimating the Causal Effects of 

Supplemental Health Coverage in Brazil: Evidence from Regression Kink Design" 

- 13/03/2014; 

11. Andres Carvajal (University of Western Ontario): "JOBS vs SOX: On Information 

Releases, Crowdfunding and the Profitability of IPOs" - 27/03/2014; 

12. Mario Pascoa (University of Surrey): "Leverage and Security Bubbles" - 

03/04/2014; 

13. Luciano de Castro Filho (Kellogg School of Management, Northwestern 

University): "An Evaluation of CREG 051 - 2009 Regulatory Intervention in 

Colombian Electricity Market" - 09/04/2014; 

14. Eric Verhoogen (Columbia University): "Organizational Barriers to Technology 

Adoption: Evidence from Soccer-Ball Producers in Pakistan" - 10/04/2014; 
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15. Pierre Dubois (Toulouse School of Economics): "The Effects of Banning 

Advertising on Demand, Supply and Welfare: Structural Estimation on a Junk Food 

Market" - 24/04/2014; 

16. Rafael Dix-Carneiro (Duke University): "The Dynamics of Trade Adjustment: 

Evidence from 25 Years of Brazilian Matched Employer-Employee Data" - 

21/05/2014; 

17. Ben Handel (University of California, Berkeley): "Equilibria in Health Exchanges: 

Adverse Selection vs. Reclassification Risk" - 29/05/2014; 

18. Filipe Campante (Harvard University): "Does Religion Affect Economic Growth 

and Happiness? Evidence from Ramadan" - 26/06/2014; 

19. Gustavo Manso (University of California): "Experimentation and the Returns to 

Entrepreneurship" - 03/07/2014; 

20. Eduardo Azevedo (Wharton School University of Pennsylvania): "Perfect 

Competition in Markets with Adverse Selection" - 10/07/2014; 

21. Thiago Revil (Federal Reserve Board of Governors): "Financial Volatility and its 

Economic Effects" - 17/07/2014; 

22. Marc-Andreas Muendler (University of California, San Diego): "The Dynamics of 

Comparative Advantage" - 24/07/2014; 

23. Prêmio Nobel Eric Maskin (Harvard University): "Elections and Strategic Voting: 

Condorcet and Borda" - 28/07/2014; 

24. Fabio Miessi (Universidade de São Paulo): "Identifying Dynamic Games with 

Entry/Exit Decisions" - 31/07/2014; 

25. Luciano Irineu de Castro Filho (Kellogg School of Management,  Northwestern 

University): "Nash Equilibrium in Games with Quasi-Monotonic Best-Responses" - 

06/08/2014; 

26. Gonzalo Cisternas (Massachusetts Institute of Technology): "Two-Sided Learning 

and Moral Hazard" - 07/08/2014; 

27. Igal Hendel (Northwestern University): "’Social Media and Consumers’: 

Countervailing Power: The Cottage Cheese Boycott’" - 12/08/2014; 

28. Galina Zudenkova (University of Mannheim): "Large majorities in a parliamentary 

democracy" - 13/08/2014; 
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29. Sebastián Di Tella (Stanford University): "Optimal Financial Regulation and the 

Concentration of Aggregate Risk" - 14/08/2014; 

30. Andre de Castro Silva (Universidade Nova de Lisboa): "Government Financing 

with Taxes or Inflation" - 21/08/2014; 

31. Kyle Frederic Herkenhoff (University of California): "The Impact of Consumer 

Credit Access on Unemployment" - 28/08/2014; 

32. José Luiz Rossi Junior (Insper): "Liquidity and Exchange Rates" - 11/09/2014; 

33. David Weiss (Tel Aviv University) - "Financial risk and unemployment" - 18/9/14; 

34. Alexei Onatski (Universtiy of Cambridge): "Spiked models in multivariate 

analysis" - 25/09/14; 

35. Raffaella  Giacomini (University College London): "Generalized Method of 

Moments with Latent Variables" - 02/10/14; 

36. Kenneth Chay (Brown University):"Black Networks after Emancipation: Evidence 

from Reconstruction and the Great Migration" - 09/10/14; 

37. José Diogo Valadares Moreira Barbosa (FGV/EPGE):"Asymptotic Efficiency in a 

Dynamic Panel Data Model" - 16/10/2014; 

38. Michelle Sovinsky (University of Zurich): “Marijuana on Main Street? Estimating 

Demand in Markets with Limited Access“ 22/10/14; 

39. Isaiah Andrews (Massachusetts Institute of Technology- MIT and Fellows of 

Harvard Society): "Conditional Linear Combination Tests for Weakly Identified 

Models" – 23/10/14; 

40. Joana Monteiro (FGV-IBRE) "Drug Battles and School Achievement: Evidence 

from Rio de Janeiro's Favelas" – 30/10/14; 

41. Daniel Carvalho (USC Marshall School of Business): "Credit Markets, Resource 

Allocation and Industry Productivity" - 03/11/2014; 

42. Timothy Jerome Kehoe (University of Minnesota): "The Stages of Economic 

Growth Revisited” – 13/11/14; 

43. Ariel Pakes (Harvard University): "Hospital Choices, Hospital Prices and Financial 

Incentives to Physicians" – 18/11/14; 

44. Oliver Hart (Harvard University): "Banks Are Where The Liquidity Is" – 19/11/14; 
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45. Jennifer La'O (Columbia University): "A Traffic Jam Theory of Recessions" – 

27/11/14; 

46. Rodrigo Ribeiro Antunes Pinto (University of Chicago ) : "Selection Bias in a 

Controlled Experiment: The Case of Moving to Opportunity" – 02/12/14; 

47. Juan Pablo Xandri Antuña (Princeton University): "Credible Reforms: a robust 

implementation approach"  03/12/14; 

48. Tomasz Jakub Strzalecki (Harvard University): "Stochastic choice and revealed 

perturbed utility" - 04/12/14. 
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ANEXO E - EVENTOS DE EXTENSÃO 

 

 Palestra ministrada pelo prof. André Villela aos alunos visitantes da Escola de 

Economia da Fundação Getulio Vargas de São Paulo. Palestra aos alunos do 

curso de graduação em Economia participantes do Curso de Verão sobre História 

do Brasil Contemporâneo, oferecido pelo CPDOC aos alunos de graduação das 

Escolas da FGV em São Paulo; 

 

 Participação dos alunos de Economia no seminário do IBRE “Penetração das 

Importações, produtividade e câmbio”. Palestrante João Paulo Faleiros. O 

seminário discutiu o efeito da variação do câmbio e da produtividade sobre uma 

medida de participação dos importados no mercado doméstico: o coeficiente de 

penetração setorial das importações.  

 

 Participação dos alunos de Economia no seminário do IBRE “Benefícios 

Fiscais Concedidos (e Mensurados) pelo Governo Federal”. Apresentação: José 

Roberto Afonso e Érica Diniz. O objetivo desse artigo foi contribuir para 

quantificar a totalidade dos benefícios fiscais oficialmente divulgados pelo 

Governo, para destacar sua relevância diante do contexto da Economia brasileira. 

Para tanto, forão consolidados os cálculos oficiais e mais atualizados das diferentes 

formas de benefícios fiscais ofertados pelo governo federal e apresenta uma breve 

avaliação sobre sua estrutura e evolução no período 2011 a 2014. Os valores 

movimentados são enormes e crescentes, mas apesar disso, essas estatísticas são 

desconhecidas de especialistas, quanto mais dos leigos. 

 Participação dos alunos de Economia na Aula Magna com o Prof. Claudio de 

Moura Castro. A Escola Brasileira de Economia e Finanças, representada por seu 

Diretor Geral, Rubens Penha Cysne, e os Diretores da Graduação em Ciências 

Econômicas, Professores Luis Braido e Andre Villela, recebeu no dia 11 de março, 

o especialista em educação, Prof. Claudio de Moura Castro, do Grupo Positivo. 
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Durante sua exposição, o palestrante destacou aspectos importantes do ENADE, 

exame que integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) 

e cujo objetivo é o de avaliar a qualidade dos cursos de formação superior e o 

rendimento de seus alunos em relação aos conteúdos programáticos, suas 

habilidades e competências. 

 Aula Magna teve como objetivo marcar o início do ano letivo, coroando uma 

apresentação estimulante para os jovens calouros do curso de Economia da Escola 

Brasileira de Economia e Finanças. 

 Participação dos alunos de Economia no evento “Black Blocs e Guerrilhas 

Urbanas no Início do Século XXI”, promovido pelo CPDOC.  A mesa "Black 

Blocs e Guerrilhas Urbanas no Início do Século XXI" foi encabeçada pelo 

pesquisador português José Pedro Zúquete, do Instituto de Ciências Sociais da 

Universidade de Lisboa, e contou com comentários da midiativista Carolina Grillo, 

que atualmente desenvolve a pesquisa intitulada "Um movimento de narrativas: 

etnografia do midiativismo no Rio de Janeiro". 

 

 Participação dos alunos de Economia no seminário do IBRE: Análise 

Conjuntural. Os seminários realizados pelo IBRE têm por objetivo avaliar o 

desempenho recente e as perspectivas da economia brasileira em uma visão de 

curtos e médios prazos. Além disso, proporcionam a disseminação de indicadores, 

estatísticas e pesquisas – qualitativas e quantitativas – produzidas pelo IBRE. 

Realizado trimestralmente e conduzido pela equipe de especialistas do IBRE, estes 

seminários enfatizam a análise quantitativa das perspectivas econômicas brasileiras 

a partir dos resultados de um modelo macroeconométrico desenvolvido no Instituto. 

Tratam, ainda, de opções de política econômica, incluindo questões como a 

devolução do nível de atividade, emprego e renda; desempenho da agropecuária; 

indústria, comércio e serviços; análise do setor externo e da economia 

internacional; inflação; política monetária e política fiscal. 
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 Participação dos alunos de Economia no seminário do IBRE “O NUCI e hiato 

do produto e o hiato de produto brasileiro em tempo real”. Apresentado por 

Sarah Piassi M. Lima, graduada pela FGV/EPGE – Escola Brasileira de Economia 

e Finanças. O objetivo do trabalho é avaliar o conteúdo informacional do NUCI.  

 

 A Escola Brasileira de Economia e Finnaças participou do XXIV Prêmio de 

Monografia Economista Celso Furtado, promovido pelo CORECON-RJ. Foram 

selecionadas cinco trabalhos de conclusão do curso de Graduação em economia 

para participação. 

 

 Participação dos alunos de Economia no evento “Workshop da Base de Dados 

LexisNexis”, promovido pela FGV. A LexisNexis Academic é uma base de dados 

completa, atual e competitiva. Fornecem informações em diversas línguas, fontes 

de notícias, entre elas muitos dos principais jornais e diários do mundo. Mais de 

300 revistas e periódicos internacionais. Possui a maior cobertura jurídica 

internacional, incluindo mais de 500 publicações de doutrina jurídica internacional, 

além de decisões, jurisprudências, constituições na integra, legislações 

internacionais e de comércio. Também dá acesso a um incomparável conteúdo de 

negócios, podendo ser usado por todas as escolas da Universidade, incluindo 

informações financeiras e análises de mais de 80 milhões de empresas do Mundo.  

 

 Participação dos alunos de Economia no lançamento do livro “Arquivos 

pessoais”. Autor: Luciana Heymann. O lançamento ocorreu na Livraria Travessa 

do Leblon. 

 

 Participação dos alunos de Economia no lançamento do livro “A piedade dos 

outro”. Autor: Renato Franco. O lançamento ocorreu na Livraria da Fundação 

Getulio Vargas. 
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 Participação dos alunos de Economia no lançamento do livro “O golpe de 

1964”. Autor Carlos Fico. Ocorreu um Bate-papo com o autor na Livraria Travessa 

do Leblon. 

 

 Participação dos alunos de Economia no lançamento do livro “Gargalos e 

soluções na infraestrutura de transportes”. Autores: Marco Tulio Zanini, 

Carmen Migueles e Marcio Colmerauer. O lançamento ocorreu na Livraria da 

Travessa no Leblon. 

 

 Participação dos alunos de Economia no seminário “Rio-Branco, Grande 

Estratégia e o Poder Naval”, promovido pela EBAPE. Palestrante João Paulo 

Soares Alsina Jr., diplomata e doutor em Relações Internacionais.  

Evento promovido pelo Pro-Estratégia projeto conjunto da EBAPE com a Escola de 

Comando e Estado- Maior do Exército (ECEME), voltado para o estudo das 

relações civis, militares e da política de defesa do Brasil em perspectiva comparada. 

 Participação dos alunos de Economia no evento: CINECLUBE, promovido pelo 

CPDOC.  Filme “O Dia que Durou 21 anos”, de Camilo Tavares. Utilizando 

documentos secretos da CIA e áudios originais da Casa Branca, o documentário 

mostra como presidentes norte-americanos articularam o plano civil e militar, que 

violou os direitos civis e instalou um regime ditatorial, com graves consequências 

para toda a América Latina.  

 

 Evento - Dia FGV. A Escola promove todos os anos 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. 

Neste ano os encontros ocorrerão nos dias 04 e 10 de junho, 16 e 24 de julho e 8, 

11 e 25 de agosto. 
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 Participação dos alunos de Economia no evento “Exposição sobre a história de 

Copacabana”, promovido pelo CPDOC.  Com imagens coletadas em acervos 

variados, a intenção da exposição foi mesclar ângulos clássicos a outros 

desconhecidos, em torno de temas como a descoberta do prazer praiano, os 

caminhos da modernidade e as ondas do calçadão que acabou por se tornar o mais 

importante símbolo do bairro. 

A Escola de Ciências Sociais (FGV/CPDOC) realizou a exposição Copacabana, 

que ficou em cartaz na unidade da FGV na Candelária até o dia 15 de maio.  

A curadoria é de Isabella Perrota e da professora do CPDOC Julia O'Donnell, 

também autora do livro “A invenção de Copacabana”, da Zahar Editora. 

 Participação dos alunos de Economia no evento “3ª Escola da União Europeia 

– 2014 School on the European Union: The European Union looking East”, 

promovido pelo CPDOC.  O evento consistiu em uma série de aulas sobre Estudos 

Europeus, focando-se nos novos desenvolvimentos políticos, econômicos e sociais 

da região.  

 

 Participação dos alunos de Economia no seminário “Política de Salário 

Mínimo para 2015-2018: Avaliações de Impacto Econômico e Social”, 

promovido pelo IBRE. O Instituto Brasileiro de Economia e a Escola de Economia 

de São Paulo realizaram o seminário na sede da FGV, no Rio de Janeiro. O objetivo 

desta iniciativa foi reunir os principais especialistas sobre o tema para apresentar 

diagnósticos e propostas de políticas econômicas que possam ser utilizadas pelo 

governo brasileiro nos próximos anos. 

 

 Participação dos alunos de Economia na palestra "Um debate sobre a 

superação do tipo ideal burocrático na sociedade atual", promovida pela 

EBAPE. O Centro de Graduação em Administração realizou a palestra baseada no 

artigo “Racionalidade, autoridade e burocracia: as bases da definição de um tipo 

organizacional pós-burocrático”, de autoria do prof. Flavio Vasconcelos, em que 

ele faz uma revisão teórica dos conceitos de burocracia e das condições de 

http://ebape.fgv.br/programas/graduacao/apresentacao
http://ebape.fgv.br/sites/ebape.fgv.br/files/Vasconcelos_2004_Racionalidade-autoridade-e-bu_12223%20%281%29.pdf
http://ebape.fgv.br/sites/ebape.fgv.br/files/Vasconcelos_2004_Racionalidade-autoridade-e-bu_12223%20%281%29.pdf
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emergência de um modelo pós-burocrático de organização. De acordo com o 

estudo, neste modelo pós-burocrático, as pessoas passariam a trabalhar de forma 

radicalmente diferente do modelo burocrático weberiano, reconhecendo a natureza 

coletiva e orgânica do trabalho, ajustando e continuamente redefinindo cargos, 

tarefas e objetivos em função do ambiente instável no qual trabalham. 

 

 Participação dos alunos de Economia no seminário “A tríplice projeção da 

matemática sobre o direito”, promovido pela EMAp, com o professor Leonardo 

de Andrade Costa, coordenador da pós-graduação em Direito Tributário da FGV 

Direito Rio. 

O seminário teve como objetivo apresentar os diferentes âmbitos de interação da 

matemática com o direito a partir do estudo de casos concretos da realidade 

brasileira, o que requer o exame da matéria em três planos distintos: do direito 

proposto, do texto normativo à interpretação e aplicação da norma jurídica; e dos 

resultados da aplicação do direito posto. 

 

 Participação dos alunos de Economia na palestra “O Profissional do Mercado 

Financeiro”, promovida pelo departamento de Estágio e Colocação Profissional da 

FGV. Palestrante: Luiz Alberto Nunes Junior, responsável pela área Wealth 

Management do Banco Modal. Um bate-papo com alunos sobre os desafios e as 

oportunidades que o profissional do mercado financeiro encontra no cenário atual.  

 

 Participação dos alunos de Economia no seminário “Design e Computação 

Gráfica em Visualização de Dados”, promovido pela EMAp. Palestrantes: 

Claudio Esperança da UFRJ e Doris Kosminsky da UFRJ. Neste seminário, os 

palestrantes delinearam os papéis complementares do Design e da Computação 

Gráfica na construção de visualizações de dados. Foi demonstrado como as 

habilidades tanto de designers como de programadores devem ser combinadas para 

a obtenção de visualizações efetivas e esteticamente bem planejadas. 
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 Participação dos alunos de Economia no seminário “Desafios Para o 

Desenvolvimento do Mercado de Renda Fixa no Brasil”, promovido pelo IBRE. 

Palestrante: Dr. Paulo Leme (Presidente do Conselho da Goldman Sachs Brasil). 

Nos últimos dez anos, o governo e o mercado financeiro implementaram medidas 

para desenvolver os mercados de dívida pública e privada no Brasil. Até 2012, estas 

medidas geraram bons resultados, melhorando o perfil da dívida pública federal 

(DPMFi) e desenvolveram o mercado de debêntures e de crédito (CRIs, LCIs, 

LCAs, FIDCs, FIPs, FIIs e LFs). Em 2013, o processo perdeu força devido ao ciclo 

de alta da SELIC e à volatilidade nos mercados financeiros globais. Para seguir 

avançando, os maiores desafios ainda são macro: a dominância fiscal, a queda da 

poupança doméstica e o aumento da inflação. Isso inibe o desenvolvimento do 

mercado de renda fixa no Brasil, limitando a capacidade de financiar o crescimento 

do País. 

 

 Palestras externas para Escolas do Ensino Médio. A Escola participa todos os 

anos de palestras nos principais colégios do Rio de Janeiro para os alunos de 2º e 3º 

ano do Ensino Médio.  Um encontro para apresentar o vestibular e proporcionar um 

bate-papo sobre o curso de graduação em economia, as carreiras e a relação com o 

mercado de trabalho. 

Neste ano os encontros ocorrerão nos seguintes colégios: 

 Colégio Cruzeiro – 10/06/2014; 

 Colégio Notre Dame – 16/07/2014; 

 Colégio PH de Botafogo – 18/07/2014; 

 Colégio Militar – 01/09/2014; 

 Colégio São Vicente – 12/09/2014. 

 Participação dos alunos de Economia na Palestra “Um debate sobre a 

superação do tipo ideal burocrático na sociedade atual”, promovida pela 

EBAPE. O Centro de Graduação em Administração da Escola Brasileira de 

Administração Pública e de Empresas (FGV/EBAPE) realizou a palestra “Um 
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debate sobre a superação do tipo ideal burocrático na sociedade atual”, com o 

diretor da Escola Flavio Vasconcelos. 

 Participação dos alunos de Economia na Palestra “O profissional do mercado 

financeiro”. Luiz Alberto Nunes Junior, responsável pelo Wealth Management do 

Banco Modal, participou de um bate-papo com alunos do curso de economia da 

FGV/EPGE – Escola de Economia e Finanças, sobre os desafios e as oportunidades 

que o profissional do mercado financeiro encontra no cenário atual.  

 Participação dos alunos de Economia na Palestra “Aprendizados Além da Sala 

de Aula”, promovida pela EBAPE. Palestrante: Jorge Paulo Lemann. Realizou a 

aula magna para os alunos da graduação em Administração da Escola de 

Administração Pública e de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV/EBAPE). 

Falando sobre o tema “Aprendizados além da sala de aula”, Lemann – um dos 

controladores da AB InBev, o maior conglomerado de cervejas do mundo –  contou 

um pouco sobre a sua trajetória profissional até se tornar um dos empresários mais 

bem sucedidos da atualidade.  

Lemann iniciou a palestra ressaltando cinco aspectos que, embora  importantes, não 

são ensinados: assumir riscos, ter foco, sonhar grande, ter pessoas qualificadas ao 

seu redor, e ser eficiente. “O indivíduo precisa se tornar excepcional em sua 

profissão. Alguns aspectos importantes para fazer a diferença são assumir riscos, ter 

foco e sonhar grande. Assumam riscos, pois é essencial para inovar, para ser 

excepcional", aconselha. 

O presidente da FGV, professor Carlos Ivan Simonsen Leal, e o diretor da EBAPE, 

professor Flavio Vasconcelos, abriram a palestra, que também teve a presença do 

conselheiro Lindolpho de Carvalho Dias, do pró-reitor acadêmico da FGV, 

professor Antônio Freitas, do vice-diretor da EBAPE, professor Alvaro Cyrino, da 

professora Claudia Costin, do chefe do Centro de Graduação da EBAPE, professor 

Henrique Heidtmann Neto, e do coordenador do Centro de Graduação da Escola, 

professor Richard Fonseca. 
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 Participação dos alunos de Economia no lançamento do livro “A Utopia da 

Pequena África”. Autora: Roberta Sampaio Guimarães. O lançamento ocorreu na 

Livraria da Travessa em Botafogo. 

 

 Participação dos alunos de Economia no Seminário “VIVO: visualizando 

pesquisas e conhecimento na FGV”, promovida pela EMAp. A EMAp e RPCAP 

(Rede de Pesquisa e Conhecimento Aplicado) estão trabalhando em conjunto para 

construir uma visão integrada dos centros de pesquisa, pesquisadores, interesses, 

projetos de pesquisa e produções na FGV.  

Esta rede é construída a partir de dados distribuídos. Algumas das fontes hoje 

usadas são: currículos Lattes, Biblioteca Digital da FGV, arquivos de formulários 

etc.  

Neste seminário, o prof. Alexandre Rademaker mostrou a atual e futura fase, 

desafios de pesquisa e desenvolvimento. O seminário serviu para discutir o projeto 

com a intenção principal de recrutar alunos ou pesquisadores da EMAp ou outras 

instituições, interessados em se unir ao novo time no projeto. 

 

 Participação dos alunos de Economia no evento “CINECLUBE”, promovido 

pelo CPDOC.  Documentário: “Copa de 1970: Depoimentos de Jogadores da 

Seleção”. O documentário é resultado do projeto de pesquisa acadêmico intitulado 

“Futebol, memória e patrimônio: projeto de constituição do acervo audiovisual do 

Museu do Futebol/Pacaembu”. Com apoio da FAPESP, a pesquisa contemplou 120 

horas de entrevistas filmadas com ex-jogadores da seleção brasileira, que atuaram 

em copas do mundo, entre 1954 e 1982. O documentário baseia-se na edição dos 

depoimentos concedidos por 14 ex-atletas que participaram da copa de 1970, no 

México. Com imagens autorizadas pela FIFA, o filme narra a versão dos jogadores 

acerca dos preparativos, dos jogos e do retorno da equipe tricampeã ao brasil. 

Direção: Bernardo Buarque de Holanda.  
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 Participação dos alunos de Economia no lançamento do livro “Meios 

alternativos de solução de conflitos”. Autores: Daniela Gabbay, Diego Faleck e 

Fernanda Tartuce. O lançamento ocorreu na Livraria da Vila em São Paulo. 

 

 Participação dos alunos de Economia no Ciclo de Palestras sobre Liderança e 

Estratégia, promovido pela EBAPE. Palestrante: Pedro Villares (Instituto Natura). 

Na oportunidade, o palestrante falou sobre a sua trajetória profissional desde os 

tempos em que trabalhava no Grupo Villares, empresa de sua família, até despontar 

como uns dos principais nomes da empresa de cosméticos brasileira Natura." 

 

 Participação dos alunos de Economia no ciclo de workshops da Game Theory 

Society, promovido pela EPGE. A FGV/EPGE – Escola Brasileira de Economia e 

Finanças recebeu o ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1994, professor 

John Nash, durante o workshop “Teoria dos Jogos”. O evento – parte do ciclo de 

workshops da Game Theory Society – teve o Instituto de Pesquisa Aplicada (Ipea) 

e a Economics and Politics Research Group (EPRG) como parceiros. 

 

 Participação dos alunos de Economia na Palestra “Europa e Brasil no Atual 

Contexto Internacional”, promovida pela EPGE. Palestrante: José Manuel Durão 

Barroso - presidente da Comissão Europeia.  

O evento contou com a presença de diversas autoridades e líderes da FGV, entre 

eles o presidente da Fundação Carlos Ivan Simonsen Leal, o vice-presidente Sergio 

Franklin Quintella, o diretor da FGV/EPGE Rubens Penha Cysne e a Embaixadora 

da Delegação da União Europeia no Brasil Ana Paula Zacarias.  

Durão Barroso iniciou sua participação ressaltando a posição da FGV como um dos 

melhores think tanks (centro de conhecimento) do mundo. A instituição está no top 

30, de acordo com o Global Go To Think Tanks Rankings 2013, 

divulgado  pela  Universidade da Pensilvânia. “É com satisfação especial, como 

português, ver um think tank de um país de língua portuguesa assumir essa posição 

global”, afirmou. 
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O presidente da Comissão Europeia analisou, em seguida, o cenário econômico do 

Brasil e da União Europeia, as questões que envolvem o processo orçamentário 

único no bloco europeu, além da integração comercial. Segundo ele, “a União 

Europeia considera o Brasil como um parceiro essencial” e que a UE, assim como o 

país sul-americano, não é para principiantes – referindo-se à importância e 

complexidade das duas regiões. 

 

 Participação dos alunos de Economia no Seminário “A década perdida 2003 a 

2012”, promovido pelo IBRE. Palestrante: Vinicius Carrasco, João Manuel Pinho 

de Mello e Isabela Duarte. A economia brasileira avançou na década seguinte à 

chegada ao poder do ex-presidente Lula. Não obstante, o desempenho brasileiro, 

quando medido em relação ao melhor grupo de comparação entre emergentes, 

ficou, em geral, muito aquém do que poderia ter sido.  

 

 Participação dos alunos de Economia no ciclo de workshops da Game Theory 

Society. A Escola Brasileira de Economia e Finanças recebeu o ganhador 

do Prêmio Nobel de Economia de 1994, professor John Nash, durante o workshop 

“Teoria dos Jogos”. O evento teve o Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA) e a 

Economics and Politics Research Grou (EPRG) como parceiros.  

 

 Participação dos alunos de Economia no evento “CINECLUBE”, promovido 

pelo CPDOC.  Filme “Dossiê Jango” de Paulo Henrique Fontenelle. O 

documentário reabre a discussão sobre o suposto assassinato do ex-presidente João 

Goulart, em 1976, e reinterpreta o período mais obscuro da história política 

brasileira. 

 

 Participação dos alunos de Economia nos Seminários Subjetividade, 

Sociabilidade e Gestão, promovido pela EBAPE. O seminário tem por objetivo 

apresentar e discutir problemas do fenômeno organizacional, tendo em vista 

considerações de ordem política, econômica e cultural no cenário brasileiro e 

internacional – os contextos de ordem política e econômica que influíram nos 
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levantes sociais ocorridos no Brasil; o papel das inovações tecnológicas na gestão 

contemporânea; as singularidades da Gestão pública e privada na educação, saúde; 

a relação entre teoria e prática na Gestão contemporânea etc. Constituem alguns dos 

principais elementos dos debates. 

 

Relação das palestras: 

Palestra: “Empreendedorismo e Inovação” 

Data: 10/04/2014 

Palestrante: Rosa Valim (Unicarioca) 

                     

Palestra: “Gamification: Como reinventar empresas a partir de jogos” 

Data: 24/04/2014 

Palestrante: Samara Tanaka (PUC/Rio) 

                    Bruno Medina ( MJV e Portal G1) 

 

Palestra: “Design Thinking: Inovação em Negócios” 

Data: 15/05/2014 

Palestrante: Ysmar Vianna (Universidade da California) 

                    Isabel Adler ( Tu Delft - Holanda) 

 

Palestra: “A ponta da lança” 

Data: 30/05/2014 

Palestrante: Marco Tulio (FGV/EBAPE) 

                    Carmen Migueles (FGV/EBAPE) 

                    Márcio Colmerauer (SEPLAG/Rio) 

 

Palestra: “O Legado da Copa do Mundo no Brasil” 

Data: 05/06/2014 

Palestrante: Rogério Pimenta (Vice Presidente da Superintendência de 

Desportos do Estado do Rio – SUDERJ)  
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 Participação dos alunos de Economia no IV Seminário sobre Matriz e 

Segurança Energética Brasileira.  A Fundação Getulio Vargas, através do 

Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) e da FGV Energia, realizou o seminário 

com a presença das principais lideranças do setor. O evento é um dos principais 

fóruns para o debate e ampla divulgação sobre a questão energética no país, com 

repercussões nacionais e internacionais. 

 

 Participação dos alunos de Economia no Lançamento do livro “Gargalos e 

soluções na infraestrutura de transportes”. Autores: Armando Castelar Pinheiro 

e Claudio Roberti Friscgtak (org). O lançamento ocorreu na Livraria Travessa de 

Ipanema.  

 

 Participação dos alunos de Economia no Lançamento do livro “Poder, Riqueza 

e Moeda na Europa Medieval”. Autor: Mauricio Metri. O lançamento ocorreu na 

Editora e Livraria da Fundação Getulio Vargas em Botafogo.  

 

 Participação dos alunos de Economia na palestra com Prêmio Nobel Eric 

Maskin, promovida pela EPGE. O economista norte-americano Eric Maskin, 

vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 2007, visitou a Escola Brasileira de 

Economia e Finanças. Ele participou de um almoço no Salão Nobre com a presença 

do presidente Carlos Ivan Simonsen Leal, do vice-presidente Sergio Franklin 

Quintella, do diretor da Escola Brasileira de Economia e Finanças Rubens Penha 

Cysne, dos demais diretores e professores de unidades da FGV, além de autoridades 

e convidados externos. Após encontros com alunos da graduação e pós-graduação, 

e com o corpo docente da Escola, o professor Maskin ministrou a palestra “Election 

and Strategic Voting: Condorcet and Borda”. 

 

 Participação dos alunos de economia na exposição sobre o Prêmio Nobel no 

Centro Cultural da FGV. Mostra com módulos interativos apresenta a vida e a 

obra do químico Alfred Nobel, além de invenções e objetos pessoais dos laureados.
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 Participação dos alunos de Economia no Ciclo de Palestras sobre Liderança e 

Estratégia, promovido pela EBAPE. Palestrante: Douglas Duran (Grupo Abril).  

Durante o evento, Duran falou sobre a sua experiência à frente da holding de 

logística e distribuição do Grupo Abril, a DGB (Distribuição Geográfica do Brasil). 

Ele relatou também sua trajetória profissional, que inclui atividades como 

engraxate, garçom, boiadeiro, marceneiro, açougueiro e corretor de imóveis. Para 

Douglas, essas experiências o ajudaram a enfrentar desafios e alcançar objetivos 

profissionais. 

“Os jovens de hoje têm que entender que não há problema algum em nascer pobre: 

basta ir à luta. O futuro se constrói com sonhos, mas também com dedicação para 

realizá-los. Aprendi desde cedo que é preciso se dedicar bastante a um trabalho, 

seja ele qual for”, ressaltou Douglas Duran. 

 Participação dos alunos de Economia no Seminário "Retas Invariantes por 

Campos de Vetores", promovido pela EMAP. Palestrante: Collier (UFRJ). A 

quantidade de retas invariantes por um campo de vetores polinomial do plano real 

está relacionada à integrabilidade do campo e também à existência e quantidade dos 

seus ciclos limites, de que trata o décimo sexto problema de Hilbert. Na tentativa de 

desenvolver métodos computacionais para contar a quantidade máxima de retas 

invariantes por um campo sem integral primeira racional, Collier desenvolveu com 

Rodrigo Canaan - então aluno de IC na UFRJ - algoritmos para listar todos os 

possíveis arranjos de retas invariantes quando o campo é definido por polinômios 

de grau 4. Collier pretendeu relatar os resultados - um tanto surpreendentes - do 

trabalho.  

 Participação dos alunos de Economia no Ciclo de Palestras sobre Liderança e 

Estratégia, promovido pela EBAPE. Palestrante: Nelson Silva (BG Grou América 

do Sul).  

O executivo elegeu o entendimento das diferenças culturais como um dos maiores 

desafios para quem trabalha no exterior e que pode fazer a diferença no sucesso ou 

não do profissional. “O que funciona em um país não funciona em outro. Estes 
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desafios são enormes e podem ser inferências para você ter sucesso ou não. É 

preciso respeitar estes códigos culturais”.  

Para ele, a maior dificuldade que enfrenta atualmente no comando do BG Grou está 

no recrutamento de pessoas. Nelson acredita que seja o desafio de todo o gestor. “O 

desafio é recrutar, desenvolver e manter gente boa. É fácil falar que quero os 

melhores do mercado, mas a concorrência é muito grande no nosso negócio”.  

 Participação dos alunos de Economia no Seminário “Para onde vai a 

Economia da América Latina”, promovido pelo IBRE. Inserida em um mundo 

em profundas e rápidas transformações, a América Latina vem se destacando por 

apresentar seu desempenho mais robusto desde a década da crise da dívida externa 

nos anos 1980. Uma característica comum à experiência recente de diversos países 

latino-americanos é a importância que a produção de produtos primários vem 

ganhando na sua estrutura produtiva. 

Esse fenômeno tem provocado temores de primarização das pautas de exportações, 

que poderia ocasionar vulnerabilidade futuramente, na medida em que pode tornar 

o crescimento excessivamente dependente da evolução de preços de exportação, 

especialmente se acompanhado efetivamente de uma desindustrialização. Em que 

pese esse traço comum, porém, há também diferenças relevantes entre as 

experiências dos diversos países da região, algumas das quais têm sido mais bem 

sucedidas do que outras.  

 Participação dos alunos de Economia no Workshop FGV Energia - Temas de 

Pesquisa Aplicada. Apresentação de temas de interesse do setor de energia para os 

pesquisadores da Fundação Getulio Vargas, com o objetivo de provocar estudos e 

pesquisas acadêmicas aplicadas.  

 

 Participação dos alunos de Economia no Seminário “Eleições 2014: 

Panoramas Político e Eleitoral”, promovido pelo IBRE. A proximidade das 

eleições de outubro deste ano abre uma oportunidade única para debater o 

panorama político e eleitoral do país. Neste sentido, o Instituto Brasileiro de 
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Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/IBRE), promoveu um encontro com 

especialistas da área de Ciências Políticas.  

 Participação dos alunos de Economia na Oficina de Teatro, com Clarisse 

Andrade, promovida pela EBAPE. A oficina tem por objetivo desenvolver 

competências interpessoais.  

 

 Participação dos alunos de Economia no Lançamento do livro “Arquivos 

pessoais”. Autor: Luis Felipe Salomão (Ministro). O lançamento ocorreu na 

Livraria da Travessa em Ipanema.  

 

 Participação dos alunos de Economia no Lançamento do livro “A piedade dos 

outros”. Autor: Renato Franco. O lançamento ocorreu na Editora e Livraria da 

Fundação Getulio Vargas em Botafogo.  

 

 Participação dos alunos de Economia no Seminário "Avaliação Nacional de 

Transparência Governamental", promovido pela FGV. O seminário apresentou 

as avaliações de transparência realizadas no país nos últimos anos por diversas 

organizações, incluindo duas grandes pesquisas desenvolvidas pela FGV.  

 

 Participação dos alunos de Economia no Workshop on Economic Theory, a   

Escola Brasileira de Economia e Finanças, sediou o 2014 Workshop on Economic 

Theory, que contou com a apresentação dos trabalhos de renomados teóricos 

econômicos. Nomes como David Martimort (Paris School of Economics), 

Alessandro Pavan (Northwestern University), David Rahman (University of 

Minnesota), Yuliy Sannikov (Princeton University), Federico Echenique 

(California Institute of Technology), Muhamet Yildiz (MIT) e Roland Strausz 

(University of Berlim) estiveram presentes no evento, que também trouxe uma 

grande oportunidade para a disseminação de recentes desenvolvimentos na 

Economia. 

Organizado pela Escola Brasileira de Economia e Finanças, o seminário teve o 

patrocínio do Programa de Mestrado em Economia e Finanças Empresariais da 
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Escola e o apoio do Encontro Anual Latino-Americano de Economia 

(LACEA/LAMES). 

 

    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 F – LISTA DE EMPRESAS CONVÊNIADAS PARA CONCESSÃO DE 

ESTÁGIO 

 

Lista de Convênios para Concessão de Estágio - ECO (Convênios ativos) 

A.C. Nielsen do Brasil Ltda 

A.T. Kearney Consultoria de Gestão Empresarial Ltda 

Accenture do Brasil Ltda 

Ágora Senior Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A 

Alfaias Cama e Mesa Ltda - EPP 

Antera Gestão de Recursos S/A 

Apsis Consultoria Empresarial Ltda 

Aria Capital Corporate Consultoria e Participações Ltda  

Arte, Vida e Esporte Sob Medida 

Artplan Comunicação S.A 

Ativa S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores 

Atlanta Publicidade e Propaganda S/S Ltda - EPP  

Axio Investimentos Gestão de Recursos Ltda  

Balassiano Engenharia Ltda 

Banco ABN AMRO Real S/A 

Banco BBM S/A 

Banco BTG Pactual S/A 

Banco BVA S/A 

Banco Modal S/A 

BBM Administração de Recursos DTVM S/A  

BBM Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A  

BCP Securities do Brasil Representações Ltda 

Behavior Gestão de Capital Ltda 

Betunel Indústria e Comércio Ltda 

Bogari Gestão de Investimentos Ltda - ME 

BroadSpan Capital - Engenharia de Negócios e Participações Ltda 
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Caminho das Redes Ltda - ME 

Central de Estágios Gelre Agente de Integração Ltda 

CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola do Rio de Janeiro 

Cimo Capital Administração de Recursos Ltda - ME 

Clube de Regatas do Flamengo 

Coad-Centro de Orient. Atual e Desenv. Profissional Ltda 

Colortel S/A Sistemas Eletrônicos  

Comfloresta Cia. Catarinense de Empreendimentos Florestais 

Conceituau Capacitação Empresarial Ltda 

Conselho Empresarial Brasil-China 

Conselho Regional de Economia 1ª Região RJ - CORECON    

Construtora Andrade Gutierrez S/A 

Cortex Intelligence Consultoria em Informática Ltda  

CWF Rio Comercial Ltda - ME 

Digital Inc Tecnologia e Marketing Ltda - DP6 

Docas Investimentos S/A 

DSRH - Diferencial Soluções em Recursos Humanos Ltda  

Empresa de Serviços Dinâmica Ltda 

ExxonMobil Química Ltda 

FGV Jr EBAPE e EPGE - Empresa Júnior de Administração e Economia da FGV - RIO 

Foco Recursos Humanos Ltda 

Fraiha Produções e Eventos e Editora Ltda - EPP 

Fundação Movimento Universitário de Desenvolvimento Econômico e Social - MUDES 

Gallery Griffe Jóias Ltda 

Gestão de Talentos Seres - Cinelândia Ltda 

Global Investment Strategy Ltda  

IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda 

Icap do Brasil Corretora de Tíltulos e Valores Mobiliários Ltda 

Instituto Brasileiro de Inserção Social do Estudante 

Instituto Capacitare Consultoria Empresarial Ltda - EPP 

Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP 
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Investfort Gestão de Investimentos Ltda 

INVM Consultoria e Representações Ltda 

Ipiranga Produtos de Petróleo S.A 

J2L Investimentos e Participações S.A.  

Kyros Gestão de Recursos Ltda 

Lersch Traduções 

Libra Terminal Rio S/A 

Livstar Consultoria de Estágios  

Lojas Americanas S.A. 

Lora e Consultores Associados Ltda - ME 

L'Oréal Brasil Comercial de Cosméticos Ltda 

Luxor Hotéis Turismo S.A.  

Macroplan Prospectiva Estratégia & Gestão S/S Ltda 

MDU Brasil Ltda 

Medicinia Atividades de Internet Ltda 

Mérito Consultoria Financeira, Administrativa e de Sustentabilidade Ltda 

Meta Consultoria Ltda 

Métrica Empreendimentos e Participações Ltda 

MJ4 Administração Financeira e Empresarial Ltda - ME 

MPL Corporate Software S.A 

MSW Educação e Consultoria S/C Ltda - EPP 

Mundipagg Tecnologia em Pagamentos S.A. 

Nestlé Waters Brasil - Bebidas e Alimentos Ltda 

Nobel Gestão de Recursos Ltda 

Nube Núcleo Brasileiro de Estágios Ltda 

Nutri Dog Indústria e Comércio Ltda - EPP 

Ondina Participações Ltda 

Opportunity Gestora de Recursos Ltda 

Opus Gestão de Recursos Ltda 

Órama DTVM S/A  

Ortoneuro Comércio Importação de Material Hospitalar Ltda 
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Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda - EPP  - Quantum 

Parceria Consultoria Empresarial Ltda 

People on Time Consultoria, Planejamento e Serviços de Recrutamento e Seleção Ltda - 

EPP 

Petrobrás Distribuidora S/A 

Plural Capital Gestão de Recursos Ltda 

Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. 

Promon Engenharia Ltda 

Prosper S/A CVC  

Recrutare Consultoria e Gestão de Recursos Humanos Ltda - EPP 

RM Cursos Médicos Ltda 

Safety Corretora de Seguros Ltda 

Secretaria de Estado de Fazenda  - SEFAZ  

Siglasul Consultoria Ltda 

SOS Med Serviço Médico Eletrônico Ltda - ME 

SPX Gestão de Recursos Ltda 

Stone Pagamentos S.A. 

SZD702 Participações Ltda 

Turim 21 Investimentos Ltda 

Uqbar Educação e Informação Financeira Avançada Ltda 

Vale S/A 

Vetco Gray Óleo e Gás Ltda  

Vinci Gestora de Recursos Ltda 

Visagio Consultoria Assessoria e Desenvimento Ltda 

Wärtsilä Brasil Ltda 

York Gestão de Recursos Ltda 

York Participações Ltda 

Z3M Planejamento Ltda - EPP 
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Convênios por Agentes de Integração 

Ágora Senior Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A 

Alog - 01 Soluções de Tecnologia em Informática Ltda 

ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil 

Ancar Gestão de Empreendimento Ltda 

Bain & Company 

Banco Bradesco S/A 

Banco BTG Pactual S/A 

Banco CR2 

Banco Itaú - BBA S.A. 

Beni Empreendimentos e Participações S/A 

BNDES 

BRMalls Participações S/A 

Brookfield Serviços Financeiros 

CR2 Empreendimentos Imobiliários S/A 

CVM - Comissão de Valores Mobiliários 

Direito Rio 

Fecomercio - Federação do Comércio do Estado do RJ 

FGV/CERI 

FGV/CPDOC  

Fleury S/A 

Fundação Atlântico de Seguridade Social 

FW Empreendimentos Imobiliários e Construções Ltda 

Gulf Gestão de Recursos Ltda 

IBRE 

Icatu Seguros S/A 

Investfort - Gestão de investimentos Ltda 

IPEA 

JLT RE Brasil Adm e Corretagem de Ress Ltda 

Lafarge Brasil S/A 
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Lourinvest Gestão de Recursos Ltda 

Macroplan Prospectiva Estratégia e Gestão SS Ltda 

Mckinsey & Company Inc do Brasil CO 

MDCPAR S.A. 

Michelin - Matriz 

Netquant Tecnologia de Investimentos Ltda 

Norskan Offshore Ltda 

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. 

Ventor Investimentos Ltda 

Webb Negócios S/A 

 




