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1. DADOS DA INSTITUIÇÃO  

a. 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 

 

b. Mantida 

 

Código da Instituição: 2591 

Nome: EPGE 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/ 

 

http://www.fgv.br/
http://epge.fgv.br/
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2. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO  

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da EPGE Escola Brasileira de Economia 

e Finanças, de acordo com a Lei 10.861/2004 – SINAES, tem por atribuição conduzir o 

processo de avaliação interna da Instituição. 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:  

• Prof. André Arruda Villela - Coordenador 

• Titular: Renato Fragelli Cardoso - Representante Docente 

• Suplente: Afonso Arinos de Mello Franco Neto - Representante Docente 

• Titular: André Arruda Villela - Representante Docente 

• Suplente: Francisco Junqueira Moreira da Costa - Representante Docente 

• Titular: Marcio Barros Dutra - Representante Técnico-Administrativo 

• Suplente: Andrea Virginia Machado - Representante Técnico-Administrativo 

• Titular: Andressa R. A. do Nascimento -  Representante Técnico-Administrativo 

• Suplente: Vitor Barros Souza - Representante Técnico-Administrativo 

• Titular: Katia Aiko N. Alves - Representante Discente  

• Suplente: Flávio Valle - Representante Discente  

• Titular: Gabriel Dias Santamarina - Representante Discente  

• Suplente: Deborah Doukas- Representante Discente  

• Marcel Grillo Balassiano - Representante Sociedade Civil 

• Pedro Hemsley - Representante Sociedade Civil 

Período de Mandato da CPA – 2018/2020 

Assessoramento Técnico - Sheila Lima – Analista de Suporte Acadêmico 

3. INTRODUÇÃO  

O presente Relatório Final do ciclo avaliativo 2018-2020 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).  
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Foi elaborado sob coordenação da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da EPGE 

Escola Brasileira de Economia e Finanças, conforme determina o SINAES, com o 

objetivo de relatar as políticas, ações implantadas e os resultados obtidos ao longo do ano 

de 2020, bem como descrever o processo avaliativo conduzido no período.  

Este Relatório Final está organizado de acordo com o novo modelo, instituído pela 

Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065 de 09/10/2014, em 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 

• 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 

Ano da Autoavaliação 

   2020. 

Tipo de Relatório 

Relatório Final. 
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3.1. Histórico da EPGE 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 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 a especialização de seus 

trabalhos, supervisionados por seu então presidente, Dr. Octávio Gouvêa de Bulhões. 
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Desde seu início, tal como o antigo “Núcleo de Economia”, além de 

entendimentos e convênios de assistência e colaboração técnica mantidos com 

instituições e especialistas estrangeiros, o IBRE recebia contribuições para bolsas para 

estudantes de Economia. 

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

colaboradores em cursos e programas oferecidos por renomadas instituições estrangeiras 

trouxe excelentes resultados, na forma da adoção de novas técnicas e desenvolvimento de 

novos produtos de análise econômica. Também suscitou a conveniência do IBRE instalar 

no Brasil seu próprio Centro de qualificação de jovens economistas, considerando a 

indisponibilidade, em território brasileiro, de treinamento técnico ao nível desejado de 

atualização e as deficiências a serem sanadas dos estudos acadêmicos realizados no país. 

Eventualmente, a experiência de capacitação dos próprios funcionários e colaboradores 

ensejou a transformação daquele Centro em um efetivo núcleo de Pós-graduação. 

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

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

janeiro de 1961. Com uma estrutura análoga aos atuais programas de pós-graduação lato 

sensu, este Centro tinha por objetivo treinar jovens economistas, através de cursos formais 

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

qualidade de bolsistas, por um período variável de 8 a 12 meses seguidos. Os alunos do 

CAE seriam candidatos a bolsas de estudos no exterior, especialmente nos Estados 

Unidos, sob os auspícios da USAID (extinto órgão americano que, entre outras funções, 

financiava as despesas de alunos estrangeiros que estudavam em faculdades norte-

americanas), da Fundação Rockefeller, ou da CAPES. 

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

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

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

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

tanto do ensino da Economia, quanto da própria profissão de economista no Brasil. 
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Ainda que, a partir principalmente do começo do século XX, nos Estados Unidos e 

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

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

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

entre nós. Faltava no mundo acadêmico brasileiro uma compreensão clara do alcance e 

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

definição clara das particularidades e dos limites das disciplinas, também demorou para 

que se formasse no mercado de trabalho o delineamento da profissão de economista, vale 

dizer, do que exatamente os economistas deveriam ocupar-se e de como a Economia se 

distinguia de áreas profissionais afins. À época, seu ensino e exercício confundiam-se 

com áreas do Direito, da Administração Empresarial, da Contabilidade, da Ciência 

Atuarial e, não raro, com as áreas da Sociologia e da Ciência Política. Em particular, eram 

poucos os professores preparados para o magistério, que teve seu início “oficial” na 

década de 40, quando houve a abertura de cursos de Economia em faculdades públicas e 

particulares. Pelo caráter precursor, era natural que grande parte dos professores na época 

fosse autodidata ou originária de outras áreas de especialização. 

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

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

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

colaboração estrangeira e treinamento prático de economistas de seu próprio quadro e de 

estagiários. 

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

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

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

Aperfeiçoamento de Economistas – CAE (mais tarde Escola de Pós-graduação em 

Economia - EPGE). Destaca-se, também, a atuação de outras poucas instituições 

congêneres, tais como: os cursos de graduação e pós-graduação da Universidade de São 

Paulo (USP); os cursos da Faculdade Nacional de Ciências Econômicas da Universidade 

do Brasil (criada pela FGV e transferida depois àquela Universidade); os cursos do 

Conselho Nacional de Economia, no Rio de Janeiro; e os cursos de graduação e pós-

graduação da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), em Belo Horizonte. Para a consolidação da profissão no País, deve-se 

mencionar, ainda, os trabalhos e a atuação pessoal de alguns economistas brasileiros 

ligados à FGV, entre os quais destacamos: Eugênio Gudin, Octávio Gouvêa de Bulhões, 

Alexandre Kafka, Mario Henrique Simonsen, Roberto Campos e Antonio Dias Leite. 

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

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

economistas e ex-estagiários. A contribuição da Fundação Rockefeller tinha como pré-

requisito um estágio anterior no IBRE, seguido de um período de estudos 

complementares, de preferência em universidades de língua inglesa. Esta experiência 

constituiu-se precisamente no embrião da ideia que evoluiu para formar-se, no próprio 

IBRE, um Centro de Aperfeiçoamento de Economistas (CAE). 

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

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

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

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

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

Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (CEDEPLAR) da Universidade 

Federal de Minas Gerais (Belo Horizonte); e o Centro de Aperfeiçoamento de 

Economistas do Nordeste (CAEN), na Universidade do Ceará. Muitos, mais tarde, se 

transformariam também em escolas de Pós-Graduação em Economia, tal como ocorreu 

com o CAE. 

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

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

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

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

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

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

Economia. 

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

uma evolução esperada, que contou com vários fatores, incluindo: a experiência 

acumulada; o estímulo e orientação do Ministério da Educação para a criação de cursos 

de pós-graduação stricto sensu no país; a proximidade dos profissionais qualificados do 

IBRE; a perspectiva da colaboração efetiva de dois ou três professores Ph.D. estrangeiros 

subvencionados pela USAID e pelo governo francês; o acervo recentemente atualizado 

da Biblioteca Central da FGV; a disponibilidade de novas instalações adequadas no 

prédio da FGV; e, finalmente, a disponibilidade de recursos financeiros. 

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

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

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

de pós-graduação stricto sensu do departamento de sociologia da USP e da Escola de 

Agricultura de Piracicaba. 

Como a FGV deveria posteriormente assumir integralmente a responsabilidade 

financeira da nova Escola, as metas iniciais ambiciosas (com o elevado custo total, 
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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 (FGV EPGE) como unidade autônoma do IBRE, 

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

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

Mestrado (e, posteriormente, de Doutorado). Continuou como diretor da Escola o prof. 

Mario Henrique Simonsen, que entregou seu gerenciamento, ou coordenação 

administrativa, ao prof. Ney Coe de Oliveira, que já desempenhava função semelhante no 

antigo CAE. 

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

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

da FGV. A FGV 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 FGV 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 FGV 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. 



22 

 

• 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 FGV EPGE. 

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

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

FGV 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 FGV EPGE e presidente do IBGE. 

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 EPGE 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 FGV EPGE. Também em 2001 é criado pela EPGE Escola Brasileira de 

Economia e Finanças o programa de Mestrado Profissional em Economia e Finanças, cujo 

objetivo é contribuir com o setor produtivo nacional no sentido de agregar um nível maior 

de competitividade e produtividade a empresas e organizações, sejam elas públicas ou 

privadas. O programa forma profissionais de alta capacidade analítica, com sólida base 

teórica e prática para atuarem na busca por soluções nas áreas de Economia e Finanças. 

O curso de Graduação em Ciências Econômicas da EPGE Escola Brasileira de 

Economia e Finanças começou as suas atividades no Rio de Janeiro no ano de 2002. 

Associado à excelência acadêmica do corpo docente da FGV 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. 
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A Escola, desde 2005, é apontada, pelo ranking internacional de publicações da 

Universidade de Tilburg, na Holanda, como o primeiro Departamento de Economia em 

toda a América Latina. 

Em sua trajetória histórica recente, a EPGE Escola Brasileira de Economia e 

Finanças – FGV EPGE liderou o ranking nacional do Índice Geral de Cursos (IGC) quatro 

vezes, estando sempre em uma das primeiras colocações nas oito avaliações realizadas. 

A Escola permanece, desde 2010, com nota máxima do MEC nas avaliações de Mestrado 

Acadêmico e Doutorado, Mestrado Profissional e Graduação. 

3.2. Fatos Relevantes da EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças no ano de 

2020  

O ano de 2020 foi desafiador para a EPGE. Em face da difusão da COVID-19, a 

EPGE resolveu, temporariamente, converter as atividades presenciais em atividades à 

distância, a fim de reduzir os riscos de transmissão do vírus em nossa comunidade. Houve 

suspensão das aulas presenciais entre os dias 16 a 21 de março, a fim de que os professores 

pudessem adequar seus cursos e metodologias de ensino ao ambiente virtual. A migração 

para o ensino mediado por tecnologia se deu em uma semana e, a partir do dia 23 de 

março, as aulas foram ministradas de forma virtual através da plataforma Zoom. A rápida 

migração foi facilitada ainda pela existência do ambiente virtual de aprendizado E-class. 

Este ambiente já era utilizado em cursos de pós-graduação lato sensu à distância e, com 

a pandemia, passou a ser utilizado também na graduação. O ambiente E-class permitiu 

dar acesso aos conteúdos de suporte das disciplinas da graduação (slides de aulas, material 

de apoio, etc.). O ambiente foi ainda o canal que possibilitou a realização de avaliação 

das disciplinas. As aulas na plataforma Zoom combinadas com o ambiente virtual de 

aprendizado E-class permitiram que as atividades da graduação não sofressem 

interrupções de longa duração e minimizaram potenciais perdas de qualidade com a 

passagem do ensino presencial ao ensino remoto. 
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No tocante às realizações, cabem os seguintes destaques: 

No Índice Geral de Cursos (IGC), a EPGE manteve o primeiro lugar no ranking 

nacional pela oitava vez, nas 12 avaliações já realizadas pelo MEC, contemplando 2 mil 

instituições de educação superior (IES) no país e em todas as áreas de conhecimento. 

Na avaliação de pós-graduação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior do Ministério da Educação (Capes), a EPGE situa-se com o conceito 

máximo em todos os cursos avaliados: Doutorado (nota 7), Mestrado acadêmico (nota 7) 

e Mestrado profissional (nota 5). 

No tocante ao Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), a EPGE 

manteve o 1º lugar nacional no ENADE na área de Economia. A Escola conta com o 

primeiro lugar em 3 das 5 avaliações já realizadas pelo MEC (2006, 2015 e 2018). 

No Exame Nacional da ANPEC 2021, a Graduação da EPGE também obteve 

destaque. Considerando as quatro últimas avaliações anuais da ANPEC (2018, 2019, 

2020 e 2021), a Graduação da EPGE teve um total de 44 alunos participantes nos exames. 

E desses, 13 alunos classificaram-se dentre os 10 primeiros, um percentual de 29.5%. A 

EPGE também obteve, pela terceira vez, nas 4 últimas avaliações, o primeiro lugar 

nacional dentre as Graduações em Economia. 

A Escola também tem sido destaque no Ranking Internacional de Departamentos 

de Economia da Universidade de Tilburg. A EPGE manteve a 1ª colocação dentre todos 

os departamentos de Economia da América Latina na nova divulgação do Ranking 

Internacional da Universidade de Tilburg. Na classificação mundial a EPGE aparece, nos 

dois últimos anos, na 118ª posição. O ranking é um dos mais respeitados do mundo e lista 

as melhores Escolas de Economia com base em critérios claros e bem estabelecidos de 

publicações acadêmicas, a partir da análise de um banco de dados com os principais 

periódicos científicos da área. As avaliações detalhadas podem ser acessadas a partir do 

link: ranking-internacional-da-universidade-de-tilburg-23-11-2020-v3.pdf (fgv.br). 
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Vale destacar também o primeiro lugar obtido pela EPGE no Índice IDEAS/RePEc 

entre os principais centros de Economia no Brasil. O IDEAS é o maior banco de dados 

bibliográfico dedicado à Economia e disponível gratuitamente na internet. 

Concluindo a lista de distinções conquistadas pela Escola em 2020, vale mencionar 

a avaliação máxima (5 estrelas) do Guia da Faculdade 2020. 

No que diz respeito às premiações, professores e alunos tiveram destaque em 2020, 

como o 1º Lugar em três das cinco categorias do Prêmio SBE 2020: 

• Finanças: “Minimum Dispersion Risk-Neutral Measures and Asset Prices 

in Incomplete Markets” (aluno de Doutorado Gustavo Freire); 

• Macroeconomia Aplicada: “Slums and Pandemics" (ex-aluno de doutorado 

Luiz Brotherhood e Professor Cezar Santos); 

• Teoria Econômica: “Risk Classification in Insurance Markets with Risk and 

Preference Heterogeneity” (Professor Humberto Moreira). 

O Professor da EPGE Aloisio Araujo também teve destaque ao ser agraciado com 

o Prêmio Werner Baer 2020. O Prêmio objetiva reconhecer trabalhos exemplares e 

transformacionais, focados no desenvolvimento do Brasil, mais especificamente nas áreas 

de economia da educação, financiamento da educação, ensino da ciência econômica e do 

papel da ciência na economia. 

Já a estudante de Doutorado Letícia Nunes, ganhou o prêmio Haralambos 

Simeonidis 2020 na Categoria Tese. A tese de doutorado intitulada Essays in Health 

Economics foi elaborada sob a orientação do Professor da EPGE Francisco Costa. A 

ANPEC premia anualmente três categorias: Categoria Tese, Categoria Artigo e Categoria 

Tese, Menção Honrosa. Poucos dias antes, o aluno de Graduação da EPGE Daniel Rocha 

se tornou campeão do II JP DEBATE.  

Relativamente a nomeações, a Professora da EPGE Marilda Sotomayor foi eleita 

membro da AMERICAN ACADEMY OF ARTS AND SCIENCES. Já o Professor da 

EPGE Marcelo Moreira foi eleito IAAE 2020 Fellow. Ainda no âmbito acadêmico, o 

professor da EPGE Aloisio Araujo foi reconhecido como pesquisador emérito do Instituto 
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de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Na esfera pública, Bruno Funchal, ex-aluno de 

Doutorado da EPGE, foi indicado pelo Ministro Paulo Guedes e assumiu o cargo de 

Secretário do Tesouro Nacional. 

No ano de 2020, a Escola formou 13 doutores, 36 mestres – 12 do Mestrado 

Acadêmico e 24 do Mestrado Profissional - e 29 bacharéis em Economia. Somando-se às 

49 teses e dissertações (13 de doutorado e 36 dos mestrados), os professores da Escola 

tiveram, além de 11 artigos aceitos, 16 artigos publicados, entre os quais: “Common 

Values, Unobserved Heterogeneity, and Endogenous Entry in U.S. Offshore Oil Lease 

Auctions”, publicado no The Journal of Political Economy. pelo professor Marcelo 

Sant'anna e coautores; “Competitive real options under private information”, publicado 

no Journal of Economic Theory pelos professores Felipe Saraiva Iachan e Leandro Gorno; 

“Impossible Inference in Econometrics: Theory and Applications” e “Likelihood 

Inference and The Role of Initial Conditions for the Dynamic Panel Data Model”, 

publicados no Journal of Econometrics pelo professor Marcelo Moreira e coautores; 

“Incentive-driven inattention.” publicado no Journal of Econometrics pelo professor João 

Victor Issler e coautores; “Nonparametric assessment of hedge fund performance.” 

publicado no Journal of Econometrics pelo professor Caio Ibsen Rodrigues de Almeida e 

coautores. 

Neste mesmo ano, o discente da EPGE Gustavo Bulhões Carvalho da Paz Freire, 

em couautoria com Marcelo Resende de Mendonça Silva, publicou na Emprical 

Economics o artigo Conditional growth volatility and sectoral comovement in U.S. 

industrial production. Cumpre ressaltar que outros sete artigos de estudantes foram 

aceitos para publicação. 

Além disso, alunos também apresentaram – de forma virtual - seus artigos em 

congressos científicos, no exterior e no Brasil. Ao todo foram seis alunos (cinco do 

Doutorado) que apresentaram seis artigos distintos. 

A FGV EPGE também publica a Revista Brasileira de Economia – RBE, a mais 

antiga e prestigiada revista acadêmica de Economia no Brasil, e a segunda mais antiga da 

América Latina. Em 2020, a RBE, que, de acordo com o fator de impacto H index 11, 
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está entre as três principais revistas brasileiras, publicou em suas quatro edições do 

volume 74 um total de 24 artigos.No âmbito internacional, dois alunos da EPGE foram 

aceitos em programas de Doutorado no exterior: Foram eles: Marcelo Barbosa Ferreira 

(Princeton University) e Igor Antônio Araújo Carreira (University of British Columbia). 

A Escola também contou com a participação de docentes pesquisadores, oriundos 

de centros internacionais, para trabalhos de pesquisa conjunta com professores da EPGE, 

seja de forma presencial ou virtual, pós início da pandemia. Entre tais atividades, 

destacamos apresentação de seminários, bem como participação em conferências e em 

bancas de defesas de teses e dissertações dos programas de doutorado e mestrado. 

Em 2020, a FGV EPGE deu continuidade à agenda com foco na contribuição para 

reflexões acerca do complexo quadro econômico-social do país e em inovação, 

contribuindo, dessa forma, com o debate econômico nos âmbitos nacional e internacional. 

Em face da difusão do COVID-19, a EPGE interrompeu em março/2020 a realização de 

eventos presenciais nas unidades da FGV e passou a realizar webinários, eventos online 

transmitidos de forma remota via Zoom Webinar e/ou via canal da FGV no Youtube. 

Dentre as conferências, pode-se citar o “Seminário do Pacto Federativo”, com 

participação do Ministro da Economia, Paulo Guedes e do Secretário do Tesouro 

Nacional, Mansueto Almeida; a Palestra "Situação Fiscal Do Estado do Rio de Janeiro", 

com o Secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, Guilherme Mercês; e os 

webinars “Pandemia e o Papel do Gasto Público”, com participação do Senador Antonio 

Anastasia e do Secretário de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues; 

“Caminhos para a Educação Básica em virtude da COVID-19”; “Planejamento da 

retomada segura das atividades econômicas"; "Política Monetária e o Choque Econômico 

da Pandemia"; “Próximos passos após a aprovação da Reforma do Saneamento”; “Ajuste 

fiscal estadual e suas limitações legais"; “Desenho de mercados de eletricidade”; 

"COVID-19 e as decisões sobre a volta às aulas do Ensino Básico na Rede Privada"; 

"Parcerias Público-Privadas como Estratégia de Recuperação Econômica"; "Mobilidade 

elétrica no transporte coletivo por ônibus no Brasil"; "Crescimento e Instituições: A 

experiência brasileira nos últimos 40 anos e suas lições para o futuro”; "Pandemia e 
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Higiene na História do Brasil"; e “Acelerando as Reformas Econômicas: Relatório OCDE 

Brasil 2020”. 

Em 2020, os alunos da EPGE desempenharam diversas atividades de extensão, por 

meio de organizações estudantis. Com exceção das atividades usualmente realizadas pela 

Atlética FGV, canceladas em virtude da pandemia, outras iniciativas de entidades 

estudantis merecem destaque, dentre as quais: Centro Acadêmico de Economia Eugenio 

Gudin (CAEG), como os eventos “O Decreto 10.350/2020 da “privatização” do SUS” e 

“Eleições Americanas 2020: Impactos sociais, políticos e econômicos”; Liga de 

Empreendedorismo FGV Valley, com a realização de duas edições da “Roda 

Empreendedora”; FGV Jr., por meio do lançamento de seis e-books; e FGV +, com o 

trabalho realizado conjuntamente com a ONG Nosso Papel. O ano de 2020 marca ainda 

o surgimento do jornal O Veterano, jornal estudantil que publica artigos de alunos dos 

cursos de graduação da FGV Rio sobre temas variados. Além destas, podem ser 

mencionadas as ações de entidades como Coletivo Ovelha Negra - FGV/Rio; Coletivo 

LGBTI+ Existo; Consulting Club FGV Rio; LAB - Laboratório de Inovação em Políticas 

Públicas; Revista Ágora; Sociedade de Debates FGV – SDGV; e Liga de Mercado 

Financeiro - FGV Rio. 

Em 2020, o programa do Mestrado Profissional em Economia e Finanças lançou 

uma nova linha de pesquisa em Economia e Finanças de Energia e uma nova turma 

denominada como Modular Concentrada. O objetivo da linha de pesquisa é preparar os 

alunos para utilizarem técnicas de fronteira em Finanças, Economia e Ciência de Dados 

na resolução de problemas relacionados aos setores de eletricidade, gás natural, petróleo 

e recursos hídricos. Já o curso modular contempla novo formato de aulas e é dividido em 

ciclos letivos, compostos por módulos. Em tal modalidade, as disciplinas obrigatórias são 

cursadas a cada dois meses, concentradas em uma semana de aulas presenciais. E as 

disciplinas eletivas, assim como as monitorias, ocorrem ao vivo, mediadas por tecnolo-

gia, no período entre as semanas das aulas presenciais. 

A EPGE ofereceu, em 2020, além dos programas tradicionais de graduação e pós-

graduação em nível stricto sensu, dois cursos especiais abertos ao público externo, 

também geradores de receita para a escola. O curso de Tópicos Avançados em Métodos 
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Quantitativos em Economia (preparatório para a Anpec) foi oferecido de forma remota 

no período de março a setembro de 2020 aos alunos da graduação da EPGE. A versão de 

2020, excepcionalmente, não contou com processo seletivo para o público externo, em 

virtude das incertezas sobre a COVID-19. O curso teve ao todo 14 alunos. Já o curso de 

Introdução à Análise Matemática, oferecido, também, de forma remota nos meses de 

agosto e setembro de 2020, foi planejado como uma das formas de ingresso no Programa 

de Doutorado Direto da Escola, e conseguiu atrair inscrições de alunos externos à EPGE, 

obtendo um crescimento de 50% em relação ao número de matriculados de 2019. 

Além dos cursos geradores de receita, a Escola também lançou, de forma pioneira, 

o curso “Análises Empíricas e Modelagens Econômicas Relacionadas à COVID-19", 

disciplina eletiva pertencente às Linhas de Pesquisa Economia Monetária e 

Desenvolvimento Econômico da Pós-Graduação Acadêmica da EPGE. O curso ocorreu 

entre os dias 8/10 e 17/12 e foi realizado por meio de uma série de palestras de professores 

e pesquisadores de centros nacionais e internacionais. As apresentações de artigos 

envolvem modelagens que relacionam aspectos econômicos e a COVID-19, envolvendo 

técnicas matemáticas, estatísticas e computacionais. 

Os eventos relatados a seguir representam os acontecimentos mais relevantes, em 

ordem cronológica, realizados pela EPGE durante o ano de 2020. 

Janeiro/2020: 

No dia 22 de janeiro ocorreu a recepção de Boas-Vindas aos alunos dos Programas 

de Mestrado Acadêmico e Doutorado da FGV EPGE.  

Fevereiro/2020: 

No dia 7 de fevereiro a FGV EPGE realizou o “Seminário do Pacto Federativo”, 

com partici-pação do Ministro da Economia, Paulo Guedes; e do Secretário do Tesouro 

Nacional, Mansueto Almeida.  
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Março/2020: 

Em face da difusão do COVID-19, a EPGE resolveu, temporariamente, converter 

as atividades presenciais em atividades à distância, a fim de reduzir os riscos de 

transmissão do vírus em nossa comunidade. Houve suspensão das aulas presenciais entre 

os dias 16 a 21 de março, a fim de que os professores pudessem adequar seus cursos e 

metodologias de ensino ao ambiente virtual. E a partir do dia 23 de março as aulas foram 

ministradas de forma virtual. 

 EPGE iniciou em 30 de março uma nova edição do Curso Tópicos Avançados e 

Métodos Quantitativos em Economia, que em virtude das incertezas sobre a COVID-19, 

teve seu processo seletivo externo cancelado, sendo ofertado apenas para alunos da 

EPGE. O curso foi ministrado remotamente. 

Abril/2020: 

Em 30 de abril, a EPGE promoveu via zoom o Webinar “Caminhos para a Educação 

Básica em virtude da COVID-19” 

O artigo “The Macroeconomics of Epidemics: results for Brazil”, de autoria do 

aluno de Mestrado Acadêmico da EPGE Johann Soares e do ex-aluno Matheus Rabelo de 

Souza, foi matéria de reportagem do Valor Econômico de 20 de abril. 

Maio/2020: 

Em 22 de maio, a EPGE realizou via zoom o Webinar “Pandemia e o Papel do 

Gasto Público”, com participação do Senador Antonio Anastasia e do Secretário de 

Fazenda do Ministério da Eco-nomia, Waldery Rodrigues. 

O artigo "An economic model of the Covid-19 epidemic: The importance of testing 

and age-specific policies", de autoria do professor da EPGE Cezar Santos e do ex-aluno 

Luiz Brotherhood, foi matéria de reportagem da Folha de São Paulo em 24 de maio. 

Projeto Voluntário (Pro Bono) professores da EPGE: Os professores Francisco 

Costa, Carlos Costa, Felipe Iachan, Lucas Maestri e Marcelo Sant´Anna, 
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voluntariamente, contribuíram com ideias para o governo do estado para um plano de 

reabertura futura das atividades econômicas. O grupo tem representantes em diálogo 

constante com o gabinete de crise da Secretaria Estadual de Saúde e contribuição 

significativa para a elaboração de suas notas técnicas. 

Junho/2020: 

A EPGE, promoveu via zoom o Webinar "Planejamento da retomada segura das 

atividades econômicas", no dia 01 de junho 

No dia 2 de junho, o Professor Rubens Penha Cysne lançou, na versão eBook, o seu 

novo livro intitulado "Brasil 1982-2019: uma coletânea de artigos na área de economia" 

A Professora da EPGE Marilda Sotomayor foi eleita membro da AMERICAN 

ACADEMY OF ARTS AND SCIENCES.  A Professora Marilda foi eleita na Classe III 

– Social Sciences e na Se-ção 2 – Economics. 

No dia 10 de junho foi realizada via zoom, a colação de grau da turma de 2019 do 

curso de Graduação em Ciências Econômicas. Além dos formandos, participaram o 

Diretor da FGV EPGE, professor Rubens Penha Cysne; o coordenador da Graduação, 

professor André Arruda Villela; funcionários técnico-administrativos da Escola e 

representante da SRA. 

Em 15 de junho, a EPGE promoveu via zoom o Webinar "Política Monetária e o 

Choque Econômico da Pandemia" 

Em 30 de junho, a EPGE promoveu via Youtube a Palestra "Situação Fiscal Do 

Estado do Rio de Janeiro", com o Secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, 

Guilherme Mercês 

Julho/2020: 

Em 21 de julho, o Mestrado Profissional em Economia e Finanças da EPGE 

promoveu o Webinar “Próximos passos após a aprovação da Reforma do Saneamento”; 
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A FGV EPGE promoveu via zoom o Webinar "Ajuste fiscal estadual e suas 

limitações legais", no dia 22 de julho 

Bruno Funchal, ex-aluno de Doutorado da EPGE, foi indicado pelo Ministro Paulo 

Guedes e assumiu o cargo de Secretário do Tesouro Nacional em 31 de julho. 

Agosto/2020: 

A EPGE promoveu, no dia 3 de agosto, o Open Day do Mestrado Profissional em 

Economia e Finanças. A sessão informativa permitiu aos candidatos interessados no curso 

conhecer o novo formato do curso Modular Concentrado e sua diferença em relação ao 

tradicional formato Regular. O evento contou com a participação de Bruno Barsanetti, do 

Department of Economics, Graduate School of Business, Northwest University e 

professor do Mestrado Profissional em Economia e Finanças da EPGE; professores do 

Programa e pesquisadores do CERI: Edson Daniel Lopes Gonçalves, Pedro Henrique 

Engel Guimarães e Rafael Martins de Souza; Gisele Gammaro, apoio administrativo do 

Mestrado Profissional e da Professora Maria Teresa Duclos. Os mediadores foram os 

coordenadores do curso: Ricardo Cavalcanti e Joisa Dutra, diretora do FGV CERI.; 

No dia 4 de agosto, o Mestrado Profissional em Economia e Finanças da EPGE 

promoveu via zoom o Webinar “Desenho de mercados de eletricidade” 

Nos dias 5, 6, 12, 13, 19 e 20 de agosto, a FGV EPGE promoveu via zoom a 6ª 

edição do Curso de Introdução à Economia para Alunos do Ensino Médio. Nesta edição 

houve participação de alunos do Ensino Médio de diversos colégios do Rio de Janeiro e 

também de outros estados, como Brasília, Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São 

Paulo. 

No dia 5 de agosto, a EPGE promoveu via zoom o Webinar "COVID-19 e as 

decisões sobre a volta às aulas do Ensino Básico na Rede Privada" 

A EPGE promoveu, no dia 12 de agosto o Webinar "Parcerias Público-Privadas 

como Estratégia de Recuperação Econômica" 
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No dia 15 de agosto, por ocasião do DIA FGV, o Professor Carlos Eugênio 

ministrou via Zoom uma Aula Simulada de Economia para alunos do Ensino Médio de 

diversos colégios, com a participação do Coordenador da Graduação, Professor André 

Arruda Villela. 

Em 19 de agosto, o Mestrado Profissional em Economia e Finanças da EPGE 

promoveu o We-binar "Mobilidade elétrica no transporte coletivo por ônibus no Brasil" 

A EPGE iniciou em 25 de agosto nova edição do Curso de Introdução à Análise 

Matemática, ministrado remotamente. 

Em 19 de agosto, o Professor Aloisio Araujo concedeu entrevista ao Jornal da CNN 

Brasil sobre "a taxa de recuperação das empresas". 

No dia 28 de agosto, a EPGE realizou via zoom o Webinar "Crescimento e 

Instituições: A experiência brasileira nos últimos 40 anos e suas lições para o futuro”, que 

teve como como base bibliográfica o livro recém lançado pela FGV Editora "Brasil 1982-

2019: Uma Coletânea de Artigos na Área de Economia". Participaram conjuntamente ao 

Professor Rubens Penha Cysne, o Secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal; o 

Sócio Diretor da Tendências Consultoria Integrada, Gustavo Loyola; e o Presidente da 

Petrobras, Roberto Castello Branco. 

Setembro/2020: 

No dia 28 de setembro, a EPGE realizou via zoom o Webinar "Pandemia e Higiene 

na História do Brasil". O evento ocorreu no contexto da disciplina de Temas 

Contemporâneos e contou com a participação da historiadora e escritora Mary Del Priore; 

do jornalista Marcelo Barros Dutra; e dos professores da FGV EPGE André Vilella e Luís 

Braido. 

A EPGE realizou no dia 30 de setembro o Webinar "Conversa com o Coordenador 

da Graduação em Economia". O encontro contou com a participação do Coordenador da 

Graduação, Professor André Arruda Villela; da Coordenadora de Intercâmbio 
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Acadêmico, Andressa Rasmusen; da Ex-aluna de Graduação, Beatriz Campos e da 

Professora da FGV EPGE, Cecilia Machado. 

Outubro/2020: 

O Mestrado Profissional em Economia e Finanças da EPGE lançou nova turma 

Modular Concentrada, com novo formato de aulas. O Curso Modular Concentrado é 

dividido em ciclos letivos.  Os ciclos são divididos em módulos. As disciplinas 

obrigatórias serão cursadas a cada 2 meses, concentradas em uma semana de aulas 

presenciais.  As disciplinas eletivas, assim como as monitorias, terão aulas ao vivo, 

mediadas por tecnologia, que ocorrerão no período entre as semanas das aulas presenciais. 

No dia 15 de outubro, por ocasião da Cerimônia virtual de Confraternização - IMPA 

- (2020), o professor da EPGE Aloisio Araujo foi reconhecido como pesquisador emérito 

do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) 

No dia 19 de outubro, o Professor José Féres foi nomeado para assumir o cargo de 

Coordenação da Graduação da EPGE. 

No dia 21 de outubro a EPGE realizou o Webinar "Experiência EPGE: Conhecendo 

o curso de Graduação". O encontro contou com a participação do Diretor da EPGE, 

Rubens Penha Cysne e do Coordenador da Graduação, professor José Féres 

 

No dia 28 de outubro, por ocasião do DIA FGV, o Diretor da EPGE, Professor 

Rubens Penha Cysne proferiu palestra para alunos do Ensino Médio de diversos colégios. 

O encontro contou também com a participação Coordenadora de Intercâmbio Acadêmico, 

Andressa Rasmusen; do aluno da graduação e presidente do Centro Acadêmico Eugênio 

Gudin (CAEG), Flávio Guimarães Bittencourt do Valle e do Coordenador da Graduação, 

Professor José Féres 

 

No dia 29 de outubro, a FGV realizou o Webinar “Tira-dúvidas do Vestibular FGV 

Online 2021.1”. 

 

https://eventosepge.fgv.br/pt/evento/30911/webinar-tira-duvidas-do-vestibular-fgv-online-20211
https://eventosepge.fgv.br/pt/evento/30911/webinar-tira-duvidas-do-vestibular-fgv-online-20211
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EPGE lançou curso pioneiro "Análises Empíricas e Modelagens Econômicas 

Relacionadas à COVID-19", disciplina eletiva pertencente às Linhas de Pesquisa 

Economia Monetária e Desenvolvimento Econômico da Pós-Graduação Acadêmica da 

EPGE. O curso ocorreu às quinta-feiras de 10h às 12h entre os dias 8/10 e 17/12 e foi 

realizado através de uma série de palestras de professores e pesquisadores de centros 

nacionais e internacionais. As apresentações de artigos envolvem modelagens que 

relacionam aspectos econômicos e a COVID-19, envolvendo técnicas matemáticas, 

estatísticas e computacionais. 

A EPGE recebeu a avaliação máxima (5 estrelas) do Guia da Faculdade 2020. 

Novembro/2020: 

No dia 16 de novembro a EPGE promoveu via zoom o Webinar “Graduação em 

Economia na FGV EPGE: Transferência externa e portadores de diploma” 

A EPGE promoveu via zoom, no dia 18 de novembro, o Open Day do Mestrado 

Profissional em Economia e Finanças da turma 2021.1. A sessão informativa, permitiu 

aos candidatos interessados conhecer a nova linha de Pesquisa em Economia e Finanças 

de Energia. O evento contou com a participação de professores do Mestrado profissional: 

Edson Daniel Lopes Gonçalves, Genaro Dueire Lins, Pedro Henrique Engel Guimarães, 

Rafael Chaves Santos e Rafael Martins de Souza; da Coordenadora do Mestrado 

Profissional da EPGE, Maria Teresa Duclos e dos apoios administrativos do Mestrado 

Profissional, Gisele Gammaro e Vitor Souza. Os moderadores foram os Coordenadores 

do Mestrado Profissional da EPGE, Joísa Dutra e Ricardo Cavalcanti. 

 

Em 19 de novembro, ocorreu a recepção aos candidatos aprovados no Exame 

Nacional da ANPEC 2021. A Escola reuniu, via Zoom, os candidatos aprovados na 

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

conhecerem os programas de Mestrado e Doutorado Acadêmicos da EPGE. O evento 

contou com a participação dos professores da EPGE Afonso Arinos M. Franco Neto; 

Aloisio Araujo; Bruno Barsanetti; Carlos Eugênio; Cecilia Machado; Cézar Santos; 

Felipe S. Iachan; Francisco Junqueira Moreira da Costa; Humberto Moreira; Kazuhiro 
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Hara; Leandro Gorno; Lucas Maestri; Luis Braido; Marcelo Neri; Marcelo Sant'Anna; 

Pablo Munhoz; Paulo Klinger Monteiro; Pedro Cavalcanti; Ricardo Cavalcanti; Sophie 

Mathes e do Diretor da EPGE, Professor Rubens Penha Cysne. 

 

Em 23 de novembro, o Professor da EPGE Aloisio Araujo concedeu entrevista ao 

Valor Econômico sobre o FUNDEB. Também em 23 de novembro, o artigo intitulado 

"Educação infantil e o novo Fundeb: três pilares para a eficiência", de autoria do Professor 

Aloisio Araujo e do aluno de Doutorado da EPGE Bruno Ogava, foi publicado na Folha 

de São Paulo. 

O Mestrado Profissional em Economia e Finanças lançou nova Linha de Pesquisa 

em Economia e Finanças de Energia. O objetivo desta linha de pesquisa é preparar os 

alunos para utilizarem técnicas de fronteira em Finanças, Economia e Ciência de Dados 

na resolução de problemas relacionados aos setores de eletricidade, gás natural, petróleo 

e recursos hídricos. A nova linha será disponibilizada através de módulos especialmente 

adaptados para cada disciplina do ciclo básico (Matemática, Estatística, Macroeconomia, 

Microeconomia e Econometria), além das matérias obrigatórias da especialização. 

O Professor da EPGE Marcelo Moreira foi eleito IAAE 2020 Fellow. 

Dezembro/2020: 

Graduação da EPGE ocupou os primeiros lugares no Exame Nacional da ANPEC 

2021. Considerando as quatro últimas avaliações anuais da ANPEC, a Graduação da 

EPGE teve um total de 44 alunos participantes nos exames. E desses, 13 alunos 

classificaram-se dentre os 10 primeiros, um percentual de 29.5%. Além da EPGE, os 

outros três departamentos de Economia do Brasil com conceito máximo da Capes (nota 

7) obtiveram percentuais, por ordem decrescente, de: 5% (10 alunos de 200 participantes); 

1,8% (um aluno de 56 participantes); e 1,1% (um aluno de 90 participantes). Também, a 

EPGE obteve pela terceira vez, nas 4 últimas avaliações, o primeiro lugar nacional dentre 

as Graduações em Economia. No Exame ANPEC 2021, alunos de Graduação da Escola 

obtiveram o 1º e 2º lugares. 
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Em 4 de dezembro, aluno de Graduação da EPGE Daniel Rocha foi campeão do II 

JP DEBATE. 

No dia 7 de dezembro, o Professor da EPGE Aloisio Araujo foi agraciado com o 

Prêmio Werner Baer 2020. 

No dia 7 de dezembro, a aluna de Doutorado da EPGE Letícia Nunes, ganhou o 

prêmio Haralambos Simeonidis 2020 na Categoria Tese. A tese de doutorado intitulada 

Essays in Health Economics foi elaborada sob a orientação do Professor da EPGE 

Francisco Costa. A ANPEC premia anualmente 3 categorias: Categoria Tese, Categoria 

Artigo e Categoria Tese, Menção Honrosa. 

No dia 15 de dezembro, a EPGE realizou a Cerimônia de Boas-Vindas de 

Graduação 2021 aos candidatos aprovados no Vestibular. O evento contou com a 

participação da Coordenadora de Intercâmbio Acadêmico, Andressa Rasmusen Amaya; 

da Coordenadora do Núcleo de Estágio e Desenvolvimento de Carreiras (NEDC), Beralda 

Lima; da representante do Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP), Claudia Helena Peçanha 

Cossich Pereira; da Coordenadora da Secretaria de Registro Acadêmico, Elzinara 

Conceição de Almeida; do Coordenador da Graduação, Professor José Féres; do 

Superintendente da Graduação, Marcio Barros Dutra; do Diretor da EPGE, Professor 

Rubens Penha Cysne; e de representantes das Entidades Estudantis CAEG e Atlética 

FGV, Flavio Valle e Rafael, respectivamente. 

No dia 17 de dezembro, a FGV EPGE, o FGV IBRE e a Organização pela 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) promoveram o Webinar 

“Acelerando as Reformas Econômicas: Relatório OCDE Brasil 2020”. 

No dia 21 de dezembro, a EPGE realizou a palestra com o Presidente da Petrobras, 

Dr. Roberto Castello Branco: A Profissão de Economista. A palestra foi moderada pelo 

Diretor da EPGE, Pro-fessor Rubens Penha Cysne e contou também com a participação 

do Coordenador da Graduação, Professor José Féres. 
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4. METODOLOGIA APLICADA AO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO  

O processo de autoavaliação realiza-se de várias formas, entre elas: discussões, 

aplicação aos alunos, professores e funcionários de questionários de avaliação, 

levantamento e tratamento dos dados, análise e divulgação dos resultados.   

A metodologia utilizada na autoavaliação segue as etapas descritas a seguir:  

• Elaboração dos instrumentos – para cada item da avaliação, que compõe a 

estrutura da Escola, utiliza-se um questionário que contempla as 

características desenvolvidas nas atividades realizadas, tendo como 

referência os padrões estabelecidos pela Instituição e os instrumentos de 

avaliação oficiais; 

• Definição do universo da pesquisa – os atores da comunidade acadêmica e 

representantes das categorias previstas na Lei dos SINAES são envolvidos no 

processo;  

• Correlação instrumento/elemento – para cada elemento do universo da 

pesquisa existe um questionário de avaliação diferenciado;  

• Aplicação dos instrumentos - distribuição dos questionários no período 

reservado para essa atividade; 

• Coleta e tratamento dos dados; 

• Tabulação dos dados – após o recebimento dos questionários, é feita a 

tabulação dos dados. Os dados são tabulados agrupando-se as informações de 

acordo com os critérios estabelecidos previamente pela CPA; 

• Elaboração dos relatórios – com base nos dados coletados, são elaborados 

relatórios para permitir a disseminação do conhecimento sobre a Instituição, 

tanto interna quanto externamente. Este conhecimento possibilita o contínuo 

processo de aperfeiçoamento acadêmico; 

• Envio de relatórios e discussões – os relatórios são enviados aos 

responsáveis pelas áreas que participam do processo, com o objetivo de 

promover discussões que resultem na melhoria contínua com a qual a 

Instituição está comprometida; e 
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• Reuniões – para apresentação de sugestões, discussões e encaminhamentos 

para os diferentes setores, apresentando panoramas do processo de avaliação 

e resultados alcançados no ano letivo corrente. 

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, 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. DESENVOLVIMENTO 

5.1. Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional 

Para a Escola, a avaliação institucional é uma construção coletiva dos sujeitos que 

a integram, visando a construção de conhecimento sobre sua própria realidade. Neste 

sentido busca-se promover a 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. 
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5.1.1. A Organização das Atividades de Avaliação na Instituição 

O processo de auto avaliação é realizado de várias formas, entre elas: discussões, 

aplicação de questionários de avaliação, levantamento e tratamento dos dados; análise 

dos relatórios e documentos da Escola; e divulgação dos resultados.  

Tem como meta definir os objetivos a serem alcançados, gerando nos membros da 

comunidade, comprometimento e envolvimento no processo, e estimular em todos os 

envolvidos as responsabilidades para a realização do processo de autoavaliação 

institucional. 

A Escola compromete-se com um processo de autoavaliação que seja contínuo e 

considere indicadores que revelem de maneira clara a relação entre o desempenho 

acadêmico e os fins aos quais a instituição se propõe a realizar, com atitude aberta e crítica 

frente aos resultados produzidos e compromisso com a transparência na apresentação 

desses resultados e sua utilização no planejamento institucional. 

Atividades desenvolvidas em 2020 em termos de regulação e avaliação institucional 

Em atendimento às questões referentes à regulação e acompanhamento acadêmico, 

diversas atividades foram desenvolvidas ao longo do ano. 

Nas reuniões dos órgãos colegiados as implicações da pandemia do COVID-19 

foram tratadas e propostas de ajustes e adaptações foram realizadas, de acordo com a 

Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020. Em seu artigo 1 é autorizado: “em caráter 

excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em cursos regularmente 

autorizados, por atividades letivas que utilizem recursos edu-cacionais digitais, 

tecnologias de informação e comunicação ou outros meios convencionais, por Instituição 

de Educação Superior integrante do Sistema Federal de Ensino, de que trata o art. 2º do 

Decreto nº 9.235 de 15 de dezembro de 2017”. O período de autorização concedida por 

esta porta-ria se estende até 31 de dezembro de 2020. 

Elaboração do Relatório da Comissão Própria de Avaliação (CPA), que tem como 

objetivo sumarizar as atividades desenvolvidas e apresentar os resultados produzidos por 
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meio do processo de autoavaliação institucional.  Esses resultados são discutidos em 

outros âmbitos participativos, que envolvem o corpo docente, representantes do corpo 

técnico-administrativo e corpo discente. Os documentos de referência e as práticas 

desenvolvidas pela Escola são regularmente cotejados com os resultados da 

autoavaliação, com o objetivo de promover a incorporação gradual de corre-ções e 

inovações sugeridas nos diversos níveis gerenciais e administrativos da Escola. Em decor-

rência da pandemia o prazo para protocolar o Relatório foi alterado, e até o momento não 

foi di-vulgada a nova data.  

Considerando a situação de pandemia da COVID-19, causada pelo novo 

coronavírus SARS CoV-2, foi editada a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional. De acordo com suas competências, na área de regulação e 

supervisão do ensino superior, o MEC realizou uma pesquisa para o monitoramento das 

portarias n.º 343/2020, 345/2020 e 544/2020. A pesquisa abordou os aspectos 

institucionais, a visão dos alunos e professores, bem como tentou captar os impactos nas 

instituições públicas e privadas. Também informamos sobre as ferramentas e tecnologias 

utiliza-das no caso das substituições ocorridas nos cursos presenciais com a utilização de 

TICs. 

Em junho, em atendimento à Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020 (DOU 

17/06/2020), a EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças comunicou a substituição 

das disciplinas presen-ciais, em andamento, por aulas e avaliações que utilizam meios e 

tecnologias digitais de informa-ção e comunicação. Tal medida segue as orientações do 

Ministério da Saúde – MS e OMS no combate e controle do Covid-19, visando reduzir os 

riscos de transmissão do vírus em nossa co-munidade acadêmica. 

Preenchimento do Censo da Educação Superior referente ao ano de 2019, cujo 

objetivo é fornecer ao MEC informações 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 se-jam acompanhados de maneira 
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minuciosa. O Censo também subsidia o planejamento e a avaliação de políticas públicas, 

e foi entregue em junho de 2020. 

Reunião do Colegiado do Curso de Economia. A Escola realizou nos dias 06/03 e 

21/08 as duas reuniões anuais com o Colegiado do Curso. 

Reuniões da Comissão Própria de Avaliação (CPA) – Neste ano tivemos três 

reuniões da CPA, via plataforma Zoom, que ocorreram nos dias 11/03, 10/09 e 18/11. 

Todas as reuniões contaram com a presença dos representantes dos corpos docente, 

discente e técnico-administrativo. Nos termos do artigo 11 da Lei nº 10.861/2004, a qual 

institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), toda instituição 

concernente ao nível educacional, pública ou privada, constituirá Comissão Permanente 

de Avaliação (CPA), com as atribuições de conduzir os proces-sos de avaliação internos 

da instituição, bem como de sistematizar e prestar as informações solici-tadas pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).  

No decorrer deste ano de 2020, a Escola realizou suas reuniões com o Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) nos dias 11/09 e 04/12. O NDE é composto por professores 

do Curso de Graduação da EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças. O corpo 

docente, contratado em tempo integral, possui formação acadêmica nas melhoras 

Instituições de Ensino Superior e é diretamente responsável pela concepção, 

implementação e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso (Resolução CONAES N° 

1, de 17/06/2010). 

Atividades de rotina da área: avaliação dos pedidos de bolsa; participação em 

reuniões com outras Escolas para discussão de diversos assuntos acadêmicos; estudo da 

legislação acadêmica; análise da Avaliação Docente; atualização do Projeto Pedagógico 

Institucional - PPI; revisão do Projeto Pedagógico do Curso – PPC; acompanhamento 

pedagógico do curso através da análise de notas; organização de cursos de extensão; 

demandas de outros setores da FGV e verificação diária de novas legislações 

educacionais, entre outras. 
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5.1.2. A Avaliação Externa Institucional 

O Índice Geral de Curso da Instituição (IGC) é uma média ponderada que considera 

a distribuição dos estudantes de cada nível de ensino, e envolve as notas contínuas de 

Conceito Preliminar de Curso (CPC) dos cursos de Graduação e os conceitos Capes dos 

cursos de programas de Pós-Graduação stricto sensu das Instituições de Ensino Superior 

(IES). 

Os resultados da Escola quanto ao Índice Geral de Cursos (IGC) de 2018 (Quadro 

1) e seus sub-índices componentes (Quadro 2), disponibilizados pelo Inep em 15/01/2020, 

são sintetizados pelos quadros a seguir. 

Quadro 1 - Índice Geral de Curso - 2018 

 

      

Quadro 2 - IGC da EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças e seus Sub-Índices nos 

Últimos Anos 

 

 

Fonte: Mec/INEP, 2020. http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores-de-

qualidade/resultados  

Fonte: Mec/INEP –2020. http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores-de-

qualidade/resultados. 

 

http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores-de-qualidade/resultados
http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores-de-qualidade/resultados
http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores-de-qualidade/resultados
http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores-de-qualidade/resultados
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Pelos dados apresentados acima percebemos que a Escola mantém, nos últimos 

anos, seu padrão de qualidade, com o IGC na faixa “5”. A EPGE Escola Brasileira de 

Economia e Finanças ficou em 1° lugar nacional no Índice Geral de Cursos, com o IGC 

contínuo de 4,86829. 

A Escola também ocupa o 1º lugar no índice RePEc (Research Papers in 

Economics) no Brasil. O ranking foi construído com base na produção e citação dos 

artigos dos pesquisadores, medindo a produtividade e o impacto em pesquisa acadêmica.  

5.1.3.  A Avaliação Externa do Ensino de Graduação 

A Escola participa de diferentes processos de avaliação no âmbito nacional. 

Detalhamos no Quadro 3 o resumo do 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 3 - Conceitos do Curso de Graduação 

Ano Conceito Enade CPC 

2006 5 5 

2009 5 5 

2012 5 5 

2015 5 5 

2018 5               5 

 

5.1.4.  A Avaliação Externa do Ensino da Pós-Graduação 

No contexto dos programas de Pós-Graduação, através da avaliação feita pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a Escola 

repetiu as notas máximas em todas as avaliações 

Fonte: Mec/INEP, 2020.  http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores-de-

qualidade/resultados 

 

http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores-de-qualidade/resultados
http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores-de-qualidade/resultados
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Esse resultado se refere às avaliações de 2017, 2018 e 2019. Para fechar o 

quadriênio, falta a avaliação do ano-base de 2020 que será divulgada em 2021. Ver 

https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset/2017-a-2020-cursos-da-pos-graduacao-stricto-

sensu-no-brasil. 

 

 

5.1.5. A Avaliação Interna 

Na avaliação interna da Escola são utilizados instrumentos para a realização de 

pesquisa, feita por meio de formulário eletrônico, aplicado a toda a comunidade 

acadêmica interna. Neste relatório será destacada a avaliação do sistema de consulta ao 

corpo discente da Graduação.  

Também são realizados encontros do coordenador da Graduação com alunos e 

representantes, juntamente com o suporte do Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP), com a 

finalidade de orientar a reflexão e construção de planos de melhoria para o curso. 

A Avaliação de Docentes e das Disciplinas  

Na Avaliação Docente realizada pelos alunos, tanto de Graduação quanto de Pós-

Graduação regularmente (semestralmente na Graduação e trimestralmente na Pós-

Graduação), são considerados os seguintes indicadores: avaliação das disciplinas 

(objetivo e conteúdo); avaliação do desempenho do professor (esclarecimentos da 

importância do curso, articulação entre as disciplinas, uso de técnicas didáticas, 

pontualidade, entusiasmo, atividades propostas, critérios de avaliação). 

A avaliação consiste em 8 perguntas relativas aos aspectos pedagógicos da 

disciplina, e 10 perguntas relativas ao professor. 

Os Quadros 4 e 5 abaixo resumem os resultados da avaliação geral efetuada 

semestralmente no ano de 2020 para o curso de Graduação. A avaliação consiste em 

Curso Conceito Capes 

Mestrado e Doutorado Acadêmico em Economia 

 
7 

Mestrado Profissional em Economia Empresarial e Finanças 5 
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escala de valores apresentada aos estudantes e é progressiva de 1 a 5, aos moldes da 

valoração antigamente adota pelos instrumentos de avaliação de cursos aprovados pela 

CONAES. 

Quadro 4 - Resultado Quantitativo por Nota da Avaliação Geral das Disciplinas do Curso 

de Graduação 

  

  

Quadro 5 - Resultado Quantitativo por Nota da Avaliação Geral dos Professores do Curso 

de Graduação 

 

 

  

 Fonte: Núcleo de Computação, 2021. 

 Fonte: Núcleo de Computação, 2021. 

2014 
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Os Quadros 6 e 7 abaixo resumem os resultados da avaliação geral efetuada 

semestralmente no ano de 2020 para o curso de Mestrado/Doutorado.  

Quadro 6 - Resultado Quantitativo por Nota da Avaliação Geral das Disciplinas do Curso de 

Mestrado/Doutorado 

 

 

Quadro 7 - Resultado Quantitativo por Nota da Avaliação Geral dos Professores do Curso de 

Mestrado/Doutorado  

 

 

  

 Fonte: Núcleo de Computação, 2021. 

 Fonte: Núcleo de Computação, 2021. 

2014 
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Os Quadros 8 e 9 abaixo resumem os resultados da avaliação geral efetuada 

semestralmente no ano de 2020 para o curso de Mestrado Profissional.  

Quadro 8 - Resultado Quantitativo por Nota da Avaliação Geral das Disciplinas do Curso 

de Mestrado profissional 

 

 

Quadro 9 - Resultado Quantitativo por Nota da Avaliação Geral dos Professores do Curso 

de Mestrado Profissional 

 

 

O nível de participação dos alunos é compatível com o esperado, por se tratar de 

participação espontânea, considerando-se situações análogas ou similares no âmbito das 

avaliações.  

 Fonte: Núcleo de Computação, 2021. 

2014 

 

 Fonte: Núcleo de Computação, 2021. 

2014 
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Vale destacar que 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 suas avaliações. 

A devolutiva dos resultados, bem como as ações decorrentes do processo avaliativo 

conferem maior credibilidade à avaliação, além de fortalecer a cultura do planejamento 

associado à avaliação. Em razão disso, a CPA tem insistido com os gestores para que não 

apenas falem de avaliação, mas mostrem os resultados, encaminhamentos e ações dela 

derivados. 

Destaca-se ainda que, para 2021, os instrumentos de avaliação usualmente 

aplicados contarão com componente específico que buscará registrar a percepção da 

comunidade acadêmica EPGE sobre a passagem ao ensino não-presencial e ao trabalho 

remoto. Este componente permitirá avaliar como os corpos docente e discente vêem a 

qualidade das aulas e das avaliações remotas vis-à-vis as aulas presenciais. Ele permitirá 

ainda avaliar como professores e o quadro técnico-administrativo percebem as 

transformações decorrentes da passagem do trabalho presencial para o remoto. 

Avaliação Internacional  

A Escola ocupa a 76º posição no ranking mundial da Universidade de Tilburg de 

2018, considerando a seleção default de periódicos do ranking. A Escola é apontada 

também como o primeiro departamento de economia da América Latina de 2018, 

resultado igual ao obtido em 2017 e em 2016. Além disso, lidera nos Rankings de 5 e 10 

anos da América Latina levando-se em consideração a listagem default de periódicos. As 

avaliações detalhadas podem ser acessadas a partir do link: ranking-internacional-da-

universidade-de-tilburg-23-11-2020-v3.pdf (fgv.br). 

5.1.6 Avaliação do Eixo 

A avaliação institucional já está consolidada como um processo contínuo e 

integrado na Escola. O desafio atual diz respeito a seu aperfeiçoamento. Destacamos a 

estreita relação entre a missão institucional e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

https://econtop.uvt.nl/rankingsandbox.php
https://econtop.uvt.nl/rankingsandbox.php
https://econtop.uvt.nl/rankingsandbox.php
https://econtop.uvt.nl/rankingsandbox.php
https://econtop.uvt.nl/rankingsandbox.php
https://econtop.uvt.nl/rankingsandbox.php
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(PDI), referida neste relatório. Neste contexto, destaca-se que o novo ciclo avaliatório que 

se inicia em 2021 dará ênfase à discussão das metas que nortearão o PDI para o período 

2022-2026. Além do importante subsídio à definição das metas, a CPA também proporá 

a criação de indicadores que permitam acompanhar a realização das metas.  

Percebe-se o envolvimento da comunidade acadêmica nas avaliações institucionais. 

O amadurecimento da visão sobre o papel da CPA entre o corpo docente, o corpo discente 

e o corpo técnico-administrativo faz com que o ciclo avaliativo seja visto, não apenas 

como um processo que visa atender às exigências regulatórias do MEC, mas também, 

como fonte geradora de ações que levem a Escola ao constante aperfeiçoamento e 

qualidade de seus cursos. 

A Escola considera de suma importância a discussão das questões relacionadas aos 

processos de autoavaliação. Este processo participativo é também discutido e vivenciado 

nos colegiados, no conselho superior, nas reuniões administrativo-pedagógicas e na 

própria política de gestão de IES. 

5.2. Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional 

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

A Escola sempre teve a preocupação de descrever claramente a sua missão, 

objetivos, metas e valores institucionais no PDI. O PDI vigente, que corresponde ao 

período de 2017 a 2021, é enfático ao enunciar na missão da Escola a formação de 

profissionais na área de Economia nos níveis de Graduação e Pós-Graduação, 

capacitando-os a exercerem com liderança a sua profissão, participarem com autonomia 

intelectual da discussão das grandes questões nacionais e globais, além de habilitarem-se 

para a eventual continuidade e aprofundamento de seus estudos acadêmicos. 

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 
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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; 

• 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. 

5.2.2. Reconhecimento Nacional e Internacional 

Conforme já mencionado, os índices divulgados pelo MEC e referentes a 2018 

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

triênio, foram obtidas notas máximas em todas as avaliações. Isto se deu na Graduação 

(5 no ENADE e 5 no Conceito Preliminar de Cursos), no Mestrado Profissional (5) e no 

Mestrado e Doutorado Acadêmicos (7). No cômputo geral de Graduação e Pós-

Graduação, a Escola repetiu também a nota máxima 5 no Índice Geral de Cursos (IGC). 
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Tabela 1 - Avaliação da Escola pelo Ministério da Educação 

Instituição IGC  ICG 

Contínuo 

EPGE Escola Brasileira de Economia e 

Finanças 

          5           4.86829 

               

 

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 e Doutorado Acadêmico 

em Economia 
NSA NSA NSA 7 

Mestrado Profissional em Finanças e 

Economia Empresarial 
NSA NSA NSA 5 

 

 

Premiações, Distinções e Destaques Acadêmicos da Escola.  

As Premiações, Distinções e Destaques Acadêmicos representam um 

reconhecimento a todos os professores, alunos de Graduação e Pós-Graduação que 

mereceram destaque em suas atividades acadêmicas.  

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 2020, a Escola e seus professores receberam valorosas distinções acadêmicas 

dentre títulos e prêmios, além de posições de destaque em sociedades e comitês 

internacionais.  

Fonte: MEC/INEP, 2020. http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores-de-

qualidade/resultados. 

http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores-de-qualidade/resultados  

 

Fonte: Mec/INEP, 2020. http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores-de-

qualidade/resultados  

. 

Fonte: MEC/INEP, 2020. http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores-de-

qualidade/resultados. 

NSA: Não se aplica. 

 

 

http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores-de-qualidade/resultados
http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores-de-qualidade/resultados
http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores-de-qualidade/resultados
http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores-de-qualidade/resultados
http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores-de-qualidade/resultados
http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores-de-qualidade/resultados
http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores-de-qualidade/resultados
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1. Professor da EPGE Aloisio Araujo também foi agraciado com o Prêmio 

Werner Baer 2020 e foi reconhecido como pesquisador emérito do Instituto 

de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). 

2. Professora da EPGE Marilda Sotomayor foi eleita membro da AMERICAN 

ACADEMY OF ARTS AND SCIENCES;  

3. Professor da EPGE Marcelo Moreira foi eleito IAAE 2020 Fellow; e 

4. Professor Humberto Moreira obteve 1º Lugar na categoria Teoria 

Econômica do Prêmio SBE 2020 com o trabalho “Risk Classification in 

Insurance Markets with Risk and Preference Heterogeneity”. 

  

Relativamente ao nosso corpo discente, podemos destacar:  

1. A aluna de doutorado, Letícia Nunes, ganhou o prêmio Haralambos 

Simeonidis 2020 na Categoria Tese, com a tese de doutorado intitulada 

Essays in Health Economics foi elaborada sob a orientação do Professor da 

EPGE Francisco Costa.  

2. O aluno da Graduação, Daniel Rocha, se tornou campeão do II JP DEBATE.  

3. O ex-aluno de Doutorado da EPGE, Bruno Funchal, foi indicado pelo 

Ministro Paulo Guedes e assumiu o cargo de Secretário do Tesouro 

Nacional. 

4.  O aluno de Doutorado Gustavo Feire alcançou o 1º Lugar na categoria 

Finanças do Prêmio SBE 2020 com o trabalho “Minimum Dispersion Risk-

Neutral Measures and Asset Prices in Incomplete Markets”; e 

5.  O ex-aluno de Doutorado Luiz Brotherhood e Professor Cezar Santos 

obtiveram o 1º Lugar na categoria Macroeconomia Aplicada do Prêmio SBE 

2020 com o trabalho “Slums and Pandemics”. 

 

5.2.3. Reconhecimento Nacional e Internacional da Mantenedora  

A seguir, apresentamos um resumo de algumas das avaliações internacionais nas 

quais a Fundação Getulio Vargas se destaca: 
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Global Go To Think Tanks Rankings:  

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

tanks do mundo. É o que aponta o 2018 Global Go To Think Tank Index Report, 

divulgado pela Universidade da Pensilvânia. 

Nesta edição, a FGV ficou na 6ª posição, figurando entre os 10 melhores think 

tanks do mundo pelo segundo ano consecutivo. além de ter sido considerada o 

melhor think tank da América Latina pelo décimo ano consecutivo. A instituição também 

se manteve no topo de outra categoria, sendo eleita o think tank mais bem administrado 

do mundo pelo terceiro ano seguido. 

Em várias outras categorias a instituição ocupa posições de destaque, figurando no 

top 10. São elas: o 4º melhor centro de estudos regionais; o 5º em políticas sociais; o 6º 

em avanços em pesquisa e inovação; o 7º em pesquisa transdisciplinar; e o 8º em 

colaboração institucional com dois ou mais think tanks. 

O ranking da Universidade da Pensilvânia é elaborado desde 2008 pelo Think 

Tanks and Civil Societies Program e considera quase 8 mil think tanks em todo o 

mundo. O material completo está disponível no site do Global Go To Think Tank Index. 

Emerging Global Employability Ranking: 

Por cinco anos consecutivos, de 2010 a 2015, a FGV foi eleita uma das 150 

melhores instituições de ensino superior do mundo, cujo principal critério de avaliação é 

a formação de profissionais prontos para o mercado de trabalho. A avaliação é feita pelo 

Global Employability University Ranking e divulgada pela revista britânica Times 

Higher Education. 

5.2.4. Responsabilidade Social da Instituição 

A responsabilidade social é parte integrante dos princípios e valores da Escola. O 

compromisso social se manifesta através do Ensino, da Pesquisa e das atividades de 

Extensão, mas também, e cada vez mais, mediante sua presença e atuação nas 

https://repository.upenn.edu/think_tanks/
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comunidades necessitadas que a circundam. As atividades de extensão na Escola abarcam 

as seguintes modalidades de atividades:  

✓ Atividades de cunho social nas comunidades: Atividades que visam construir ou 

facilitar o exercício da cidadania, seja pela prestação de serviços, seja pela 

capacitação de grupos. A atuação da Escola como agente de modificação social 

está integrada à atuação da FGV+, associação estudantil na qual os alunos da 

EPGE estão diretamente envolvidos (ver subseção 5.2.5.1). 

✓ Atividades de extensão no mercado de trabalho: Atividades que buscam integrar 

os alunos e ex-alunos ao mercado de trabalho.  

✓ Atividades de extensão no meio-ambiente: Atividades que contribuem para a 

preservação do meio-ambiente, tanto pela geração de conhecimento científico na 

área, quanto pela capacitação de indivíduos e comunidades.  

✓ Atividades de extensão para preservação da memória e do patrimônio cultural.  

✓ Atividades de cunho social no Ensino: Atividades que buscam a inclusão social 

de alunos necessitados e a permanência dos mesmos na universidade, sejam 

mediante um extenso programa de bolsas), seja pelo apoio psicopedagógico 

oferecido.  

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

diversas culturas se encontram. Essa diversidade necessita de um olhar que consiga, além 

de valorizar as diferenças, entendê-las no âmbito pedagógico, isto é, da ação educativa 

pertinente à unidade escolar. Partindo dessa premissa, a Escola procura ressaltar o papel 

de seus agentes não na homogeneização, mas na valorização das diferenças e na 

percepção da importância do coletivo, da interdependência entre os sujeitos, para a 

construção de uma formação profissional ética e preocupada com a inclusão social.  

5.2.4.1. 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 apresentados: 
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• 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.); 

e 

•   Participação dos docentes permanentes em consultoria de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação. 

No Anexo A, destacamos as principais parcerias da Escola. 

5.2.5. Relações da IES com a Sociedade: Inclusão Social 

Dentre as diversas ações desenvolvidas pela Escola apontam-se duas dimensões 

importantes: a formação pessoal e a transformação social.  

A função essencial da Escola configura-se no desenvolvimento pleno do educando, 

abrangendo capacitação para o trabalho e exercício da cidadania, traduzida, articulada 

e/ou complementada em inserção na realidade social, envolvimento com projetos 

comunitários e implementação de propostas que contribuam para a transformação social. 

Descreveremos abaixo algumas atividades de inclusão social que permeiam as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão: 

Programa de tutoria, recuperação por meio de estudos intensivos, monitoria e 

estágio docente 

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. Destacamos abaixo os 

principais:  

• Programa de Monitoria - O Programa de Monitoria visa proporcionar aos 

discentes a participação efetiva e dinâmica em projeto acadêmico de ensino, 

no âmbito de determinada unidade curricular, sob a orientação direta do 
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docente responsável pela mesma. Desta forma, os alunos têm a possibilidade 

de esclarecer dúvidas e consolidar os conhecimentos em encontros com os 

monitores. 

• Programa de Tutoria - O Programa de Tutoria consiste no atendimento e 

orientação a alunos do curso de graduação, oferecido por alunos regularmente 

inscritos em cursos de pós-graduação strictu sensu da Escola. O contato com 

alunos de Mestrado e Doutorado estimula e amadurece academicamente o 

aluno da Graduação. 

• Apoio Psicopedagógico ao Discente - Com o objetivo de orientar os alunos no 

que diz a respeito à vida escolar, em temas como notas, desempenho, trabalhos, 

provas e frequência; além de servir como atendimento específico para orientar 

o corpo discente no tocante a problemas de aprendizagem, a Escola conta com 

serviços de orientação administrativa, pedagógica e profissional. 

• Orientação Administrativa - o aluno da Escola tem à sua disposição uma 

intranet com todas as informações necessárias para a condução do seu curso: 

disciplinas, horários, locais, disponibilidade de vagas, notas, material didático, 

perfil dos professores, disciplinas por eles ministradas, matrícula e trancamento 

on-line e pagamento de mensalidade. A estrutura de atendimento pessoal, 

independente das facilidades da Internet, está disponível ao aluno, além do 

acompanhamento por parte do professor. 

• Orientação Pedagógica - o Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Ensino é o 

órgão criado para dar todo tipo de apoio necessário ao aluno e ouvir suas 

sugestões. O aluno pode contar com o auxílio de professores, pedagogos, 

orientadores vocacionais e psicólogos. Esses profissionais acompanham o 

aluno desde o momento em que ingressa na Escola percorrendo todo período 

de sua permanência. O Anexo B apresenta as políticas de acompanhamento de 

alunos ingressantes nos cursos de graduação da FGV. 

• Orientação Profissional - a Escola, além de buscar a excelência no ensino, 

auxilia o aluno no momento de seu ingresso no mercado de trabalho. O Núcleo 

de Estágio e Desenvolvimento de Carreira - NEDC é o órgão responsável pelos 

estágios dos alunos, bem como pela orientação e colocação profissional dos 

alunos formandos. 
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• Atendimento Extraclasse - O atendimento extraclasse aos alunos é realizado 

pelos professores em regimes de trabalho de tempo integral e tempo parcial. 

• Inclusão Digital - Curso Básico de Excel - Promovido pela Escola, o curso 

básico de Excel, totalmente gratuito, fomenta a democratização do acesso às 

tecnologias da Informação. Os objetivos deste curso incluem ensinar como 

trabalhar com as planilhas e células e como estruturar tópicos, proteger dados 

e atingir metas, entre outros. 

Disciplina de Temas Contemporâneos 

A inclusão da disciplina de “Temas Contemporâneos” na grade é um ponto 

importante para a discussão de questões de sociedade e comportamento que guardam 

relação com a formação e atuação profissional dos economistas. Nesta disciplina são 

intercaladas palestras de profissionais de diversas áreas (não exclusivamente de 

Economia), conversas com pesquisadores, líderes comunitários, ONGs e apresentações 

com ex-alunos já inseridos no mercado de trabalho, sempre seguidos de discussões 

dirigidas (por professores ou alunos da Pós-Graduação). Os temas são interdisciplinares, 

com ênfase na função social do economista e na sua formação ética, com discussões sobre 

inclusão social, respeito às diferenças e outros temas da agenda socioeconômica 

brasileira. Com tal disciplina, procura-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 outras Escolas da Fundação Getulio Vargas do Rio, o que permitiu 

uma saudável exposição a pessoas com abordagens/instrumental bem diversos daqueles 

com os quais os alunos de Economia estão habituados. 

Em 2020 somente os quatro primeiros encontros do ano foram realizados de 

maneira presencial. Em decorrência da pandemia os 20 encontros restantes ocorreream 

pela plataforma Zoom. 

No Anexo H encontra-se a relação dos temas abordados no ano de 2020 nessas 

disciplinas. 
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Segue abaixo a relação dos temas abordados no ano de 2020: 

 

1º semestre de 2020 (Temas Contemporâneos I e III) 

Tema Palestrante Data 

Apresentação das áreas da FGV EPGE 
Luis H. B. Braido e André A. 

Villela 
10/02/2020 

A ética do tempo: escolhas e responsabilidades 

na vida universitária. 

Prof. Dr. Richard Fonseca- 

UFF-RJ. 
17/02/2020 

O Supremo e a descriminalização das drogas no 

Brasil –a influência que exerce o mercado legal 

da cannabis em outros países 

Michael Mohallem 02/03/2020 

Autismo Marcio Dutra 09/03/2020 

Efeitos Econômicos das Políticas de Isolamento   Luis Henrique Bertolino Braido 23/03/2020 

Medidas de Combate à Crise Econômica Deri-

vada da Covid-19 

Luis Henrique Bertolino Braido 
30/03/2020 

Tragédia dos Comuns e a Pandemia Luis Henrique Bertolino Braido 27/04/2020 

Liberdade, Educação e Inovação Luis Henrique Bertolino Braido 04/05/2020 

Como o apoio pedagógico pode contribuir no 

desenvolvimento do protagonismo dos alunos no 

processo de aprendizagem no Ensino Superior 

Núcleo de Apoio Pedagógico - 

NAP 
11/05/2020 

Economia e Epidemiologia nas Contribuições do 

Gabinete Estadual de Crise 

Prof. Carlos E. da Costa 
18/05/2020 

Conversa com a Coordenação André A. Villela 25/05/2020 

Integração Vertical e Horizontal de Cadeias 

Produtivas na Pandemia 

Luis Henrique Bertolino Braido 
01/06/2020 
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2º semestre de 2020 (Temas Contemporâneos II e IV) 

Tema Palestrante Data 

Meios eletrônicos de pagamento Luis Henrique Bertolino Braido 03/08/2020 

Carreira em foco 

Flavia Lacerda - McKinsey & Company; 

Julia Melo Bretz – JGP e Rafaela Maga-

lhães – Nubank 

10/08/2020 

Carreira em foco 

Luis Felipe Braun - Roland Berger; Thiago 

da Fonseca Brandão - Cuponeria e Tiago 

Carvalho Machado de Souza -SPX 

17/08/2020 

Carreira em foco 

Alejandro Aviles - Santander; Andre serpa 

– Blackrock e João Guilherme Guida Coé - 

VTEX 

24/08/2020 

Carreira em foco 

Camila Leal Ferreira - Wieden + Kennedy 

Amsterdan e Otto Tavares do Nascimento -

Pesquisador FGV EPGE e Doutorando do 

LPS COPPE (UFRJ) 

31/08/2020 

1st Brazilian Meeting in Family and 

Gender Economics 
Evento produzido pela EESP 03/09/2020 

Acordos de Leniência 

Dra. Samantha Chantal Dobrowolski 

(Subprocuradora-Geral da República) 

Dr. Marco Otávio Almeida Mazzoni (Pro-

curador República) 

04/09/2020 

Pandemia e higiene na história do 

Brasil 

Mary Del Priore – Paletrante convidado. 

Marcelo Barros Dutra, Luis Henrique Ber-

tolino Braido, André Arruda Villela 

28/09/2020 

Economia e Covid no Brasil Cezar Santos 05/10/2020 

As Reformas Institucionais no Bra-

sil de hoje: Previdenciária, Tributá-

ria, Falências e Administrativa 

Aloisio Araujo 19/10/2020 

Perspectivas da Graduação FGV 

EPGE para 2021 

 

José Gustavo Feres 26/10/2020 

How and When: Cash and Care 

Effects of CCTs on Birth Outcome. 
Cecilia Machado 16/11/2020 
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Programa de Acessibilidade das Pessoas com Deficiência (PcD) ou Mobilidade 

Reduzida 

O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social 

e pedagógicas, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, 

aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação.  

A Educação Inclusiva se configura na diversidade inerente à espécie humana, 

buscando perceber e atender as necessidades educativas especiais de todos os sujeitos-

alunos, em salas de aulas comuns de forma a promover a aprendizagem e o 

desenvolvimento pessoal de todos. 

A política de educação inclusiva da Escola, fundamentada na concepção de direitos 

humanos e impulsionada pelos movimentos que buscam reverter processos históricos de 

exclusão educacional e social, visa à garantia do acesso de todos os alunos à Escola, 

independentemente de suas diferenças sociais, culturais, étnicas, raciais, sexuais, físicas, 

intelectuais, emocionais, linguísticas e outras. 

A Escola, considerando a necessidade de assegurar às pessoas com deficiência 

física e sensorial condições básicas de acesso ao ensino superior, de mobilidade e de 

utilização de equipamentos e instalações, adota como referência a Norma Brasil 9050, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trata da Acessibilidade a Edificações, 

Mobiliário, Espaço e Equipamentos Urbanos. Neste sentido, no que se refere à 

comunidade (alunos, professores, funcionários ou visitantes) com deficiência física, a 

Escola apresenta as seguintes condições de acessibilidade: 

 • Livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação de 

barreiras arquitetônicas);  

• Vagas reservadas em estacionamentos nas proximidades das unidades de serviços; 

 • Elevadores e rampas com corrimãos, facilitando a circulação de cadeira de rodas;  

• Portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso de 

cadeira de rodas; 

 • Barras de apoio nas paredes dos banheiros;  
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• Lavabos, bebedouros em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas. Os 

acessos aos auditórios são feitos através de rampas (no corredor dos pavimentos) de 

pequena inclinação, dotadas de piso antiderrapante e corrimão lateral para apoio. Os 

elevadores dão acesso dos pilotis aos pavimentos dos cursos. A Escola mantém nos 

sanitários boxes destinados a pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida.  

A Biblioteca Mario Henrique Simonsen – BMHS é um dos espaços mais buscados 

pela comunidade da Escola e usuários externos. Desde 2012, a biblioteca possui ótimas 

condições de acesso e de infraestrutura para atendimento ao público PcD. A BMHS conta 

com mesas ergonômicas especiais para cadeirantes, equipadas com suporte para monitor 

LCD Multidirecional e suporte para livros multidirecional. Os computadores estão 

equipados com os programas DosVox, NVDA e Jaws. O projeto de adaptação das 

instalações da Biblioteca aos PcD incluiu, ainda, a compra de equipamentos, como 

Ampliador de Caracteres Automático – myReader 2 e Digitalizador e Leitor Autônomo 

– POET COMPACT2+ e teclado ampliado, além da instalação de piso tátil direcionando 

para o ambiente de acessibilidade e sanitário. (Anexo B - para especificações técnicas dos 

referidos softwares e hardwares para PcD na Biblioteca). 

A BMHS dispõe ainda de um Ambiente de Acessibilidade e Tecnologia Assistiva, 

o que implica oferecer aos PcD outros serviços, a exemplo de:  

• Orientação ao usuário no uso adequado do acervo e recursos tecnológicos; 

• Leituras e digitalização de material didático; 

• Mesas para cadeirante. 

Além destes equipamentos, os banheiros femininos e masculinos da Biblioteca 

encontram-se reformados e equipados com sanitários adaptados para receber as Pessoas 

com Deficiências. Nesse tema, como parte adicional dos esforços da FGV para oferecer 

melhores condições de acessibilidade às PcD, há ainda um amplo conjunto de banheiros 

situados no edifício-sede já adaptados. 
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Adicionalmente, lembramos que os PcD 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 também, 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. Além disso, 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. 

Língua Brasileira de Sinais 

Semestralmente, a disciplina LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) é ofertada ao 

aluno do curso de Graduação como uma disciplina eletiva e também ofertada como curso 

livre para a comunidade, de acordo com o Decreto n. 5.626 de 22/12/2005. 

Proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista 

Nos termos do Decreto nº 8.368/2014, que regulamenta a Lei nº 12.764/ 2012, que 

institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista, é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade 

assegurar o direito da pessoa com transtorno do espectro autista à educação, em sistema 

educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial desde a 

educação infantil até a educação superior. Dessa forma, a Escola não recusa a matrícula 

de nenhum aluno com transtorno do espectro autista e garante a proteção de todos os 

direitos das pessoas dentro do espectro. 

5.2.5.1. Relações da IES com a Sociedade: Inclusão Social e Cooperativismo 

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

entendam e transformem o ambiente que os cerca, no sentido de promover uma melhor 

qualidade de vida para todos. Para tanto, a Escola incentiva seus alunos a utilizarem seus 

conhecimentos para minimizar os efeitos das diferenças socioeconômicas sobre o 

desempenho dos indivíduos ao longo de sua vida. Isto se dá no apoio às diversas 

associações estudantis, cuja lista segue abaixo. 
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Atlética FGV RJ 

A Associação Atlética Acadêmica FGV Rio é 

constituída por uma associação civil sem fins lucrativos, 

com a finalidade de difundir a prática de esportes. (Figura 

1).  

A Escola dá suporte financeiro para dois encontros 

esportivos semanais da Atlética FGV RJ, através do 

pagamento de aluguéis de quadras de esporte e 

fornecimento de material esportivo. Além disso, a Escola incentiva e financia a 

participação em campeonatos universitários.  

Em decorrência do quadro de pandemia, os eventos esportivos semanais e 

aparticipação em eventos foram suspensos. 

Centro Acadêmico de Economia (CAEG) 

O Centro Acadêmico de Economia – CAEG 

é uma entidade estudantil que representa os 

estudantes do curso de Graduação em Economia 

(Figura 2). Suas funções são diversas, dentre as 

quais estão a organização de atividades 

acadêmicas extracurriculares, como debates, 

discussões, palestras, semanas temáticas, recepção 

de calouros e realização de projetos de extensão; e 

encaminhamento, mobilização e organização de 

reivindicações dos estudantes; realização de atividades culturais, como feiras de livros, 

festivais diversos, entre outros. 

Ações realizadas em 2020: 

Curso online de Economia para os jovens do Ensino Médio com carga horária de 

20 horas e inscrição gratuita. O objetivo do curso foi elucidar, aos jovens, questões do 

Figura 1 - Logo Atlética FGV/RJ 

 

Fonte: Centro Acadêmico de Economia 

(CAEG), 2019. 

 

Figura 2 - Logo Centro Acadêmico de 

Economia (CAEG) 

Fonte: Atlética FGV RJ, 2019. 
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cotidiano que envolvem a área econômica. A fim de tornar o curso mais dinâmico e 

envolver os colegas da graduação representados pelo CAEG, os próprios alunos da FGV 

EPGE foram convidados a elaborar e ministrar as aulas. O curso foi realizado no período 

de 20 a 31 de julho e contou mais de 300 inscritos de diversos lugares do país. 

Evento “O Decreto 10.350/2020 da “privatização” do SUS”, tendo o Prof. José 

Féres (FGV EPGE) como palestrante. 

Evento “Eleições Americanas 2020: Impactos sociais, políticos e econômicos”. O 

evento foi or-ganizado pelo Centros Acadêmicos de Economia Eugenio Gudin (CAEG) 

e de Direito Mario Machado (CAMM). Os professores convidados foram: Prof. Renato 

Flores (FGV EPGE); Prof. Thomaz Pereira (Direito Rio) e Prof. Sérgio Praça (CPDOC); 

e; 

Realização de sabatina com os candidatos à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro: 

21/10 - Eduardo Paes; e 16/10 – Fred Luz. 

 

Coletivo Negrx FGV 

O Coletivo Negrx da FGV (Figura 3) traz uma maneira 

simples e objetiva de auxiliar nas questões e situações de racismo. 

Através de endereço eletrônico interessados podem escrever suas 

queixas, diálogos, narrações, etc. O coletivo também promove 

palestras, debates e discussões sobre as histórias e as culturas afro-

brasileira e africana; o combate ao preconceito e racismo; e a busca 

por relações étnico-sociais positivas. 

Ações realizadas em 2020: 

Plataformas Digitais e Resistencia – Projeto Wikifavelas. Para debater sobre a 

estrutura das plataformas e as possíveis formas de resistências no meio digital, o Coletivo 

Ovelha Negra realizou no dia 16 de novembro o evento. Palestrante: Marcelo Fornazxin 

(coordenador técnico da plataforma Wikifavelas, pesquisador da ENSP); 

Figura 3 - Logo Coletivo Negrx 

 

Fonte: Coletivo Negrx FGV, 2019. 
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Webinar – O Lugar da Mulher Preta na Sociedade. Evento realizado no dia 14 de 

novembro em parceria com a União de Mulheres da Fundação Getulio Vargas. 

Palestrantes: Jaqueline Gomes de Jesus (Professora e Psicóloga do Instituto Federal do 

Rio de Janeiro – IFRJ, Maria Priscila (Diretora da Associação Elas Existem Mulheres-

encarceradas) e Carol Sodré (Professora de História e mestranda em História pela PUC-

Rio); 

Webinar - Ações de Diversidades nas Empresas e a Inserção de Negras no Mercado 

de Trabalho. Evento realizado no dia 05 de novembro. Palestrantes: Dione Assis (Sócia 

no Galdino & Coelhos Advogados), Gilvan Bueno (Destaque pela revista Forbes 

‘Especial Inovadores Negros) e Mônica Marcondes (Gerente de Participações em Energia 

na Companhia Siderúrgica Nacional – CSN); 

Webinar - Colorismo no Brasil: Desafios internos para a luta antirracista. Evento 

realizado no dia 20 de agosto, conduzido pela Anna Cristina Almeida - mestranda em 

História, Política e Bens Culturais do FGV CPDOC. 

 

Coletivo LGBT+ Existo 

Coletivo LGBTI+ formado por alunos de graduação da 

Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro, com o objetivo de 

promover a representatividade entre professores e funcionários, 

combatendo comentários LGBTfóbicos e quaisquer outras formas de 

violência dentro da FGV (Figura 4). 

Ações realizadas em 2020: 

No dia do Orgulho LGBTI+, o Coletivo Existo compartilhou os primeiros 

resultados de uma pesquisa realizada entre alunos, ex-alunos e funcionários da Fundação 

Getulio Vargas sobre LGB-TIfobia. 

 

 

Figura 4 - Logotipo Coletivo 

FGBT+ Existo.  

 

Nem 

. 

Fonte: Coletivo FGBT+ Existo, 

2019. 
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Consulting Club FGV Rio 

O Consulting Club FGV Rio é uma entidade acadêmica cujo objetivo é realizar 

atividades e eventos relacionados ao mercado de consultoria (Figura 5). 

Ações em 2020: 

A equipe do Consulting Club compartilhou dicas valiosas para conseguir se 

destacar em qualquer processo seletivo. Evento ocorreu pelo Zoom no dia 09 de 

novembro.  

 

 

FGV+  

Criada em 2016, a FGV+ é uma entidade da 

Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro formada 

por alunos que buscam unir a vontade de promover 

mudança social à aplicação do conhecimento teórico 

(Figura 6). A FGV+ acredita que investir no 

engajamento de alunos a fim de empoderar pessoas que 

estão à margem da sociedade é um caminho para criar 

um mundo melhor para todos nós.  

Ações realizadas em 2020: 

Ação de Natal – Apadrinhamento de Natal FGV+ para as crianças da ONG Alfa; 

Realização da Oficina de Música em parceria com a ONG Harmonicanto; 

Fonte: FGV+, 2019. 

 

Figura 6 - Logotipo FGV+ 

 

Figura 5 - Logo Consulting Club FGV Rio. 

 

Fonte: Consulting Club FGV Rio, 2019. 
 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjik6TQupnRAhXCjZAKHX8_ADoQjRwIBw&url=https://www.linkedin.com/company/fgvmais&psig=AFQjCNFb06c24GIPJZMA1h1DdBblPTC14Q&ust=1483102804090235
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Ação semipresencial de arrecadação de roupas e livros. No total foram mais de 1000 

itens doados, entre eles: peças de roupas, livros didáticos e livros de leitura que foram 

entregues à Associação de Comunidades de Vida Mariana (ACVM); 

Parceria com o Instituto Planeta dos Animais, que tem como objetivo principal 

informar e conscientizar a população sobre os cuidados com os animais e a posse 

responsável, além de desenvolver projetos educativos no município de Barra Mansa e 

iniciativas de castração em massa; 

Parceria com os Amigos pela Caridade, que tem a finalidade de auxiliar famílias 

carentes em Realengo. A ONG já está consolidada na região há 15 anos e ajuda cerca de 

100 famílias normalmente, sendo composta por mães solteiras com 5 a 6 filhos;  

Live da FGV+ em parceria com o Centro Acadêmico Mário Machado e com a 

página “Terapia pra TDS”. Com o atual momento de pandemia e isolamento social, os 

cuidados com a saúde mental são cada vez mais levados ao debate. O evento ocorreu no 

dia 16 de julho. Tema: Covid-19 e saúde mental: como lidar com os impactos emocionais 

da pandemia. Palestrantes: Flávia Pitella (Psicóloga) e Cristina Nacif Alves 

(Coordenadora da FGV Direito Rio); e 

A FGV+ em parceria com os alunos do FIELD Project, da FGV Direito Rio – 

arrecadaram 61 cestas básicas doadas para a Instituição Cáritas Rio de Janeiro. 
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 FGValley  

A FGValley é um núcleo de empreendedorismo formado 

por graduandos da Fundação Getulio Vargas - Rio de Janeiro 

(Figura 7). O seu objetivo é fomentar o empreendedorismo, 

trazendo um ambiente criativo e inovador. Dessa forma, busca 

estar em constante intercâmbio de idéias, conhecimento e 

formando uma rede que possa contribuir para o desenvolvimento 

de uma comunidade empreendedora que busca transformar o 

Brasil.  

Uma das principais atividades da FGValley são as rodas de bate-papo 

empreendedoras. Nelas há a oportunidade de conhecer empreendedores de sucesso e 

aprender com os erros e acertos deles. Um ambiente informal e descontraído, para 

impulsionar o máximo possível de um bate-papo agradável cheio de troca de 

conhecimentos e informações! As rodas são fechadas para membros e convidados, para 

que, dessa forma, seja garantido o alto nível das perguntas e de aprendizado. 

Rodas Empreendedoras em 2020:  

Palestrante Álvaro Schocair (Founder Link & Além da Facul). Contou um pouco sobre 

sua trajetória no mundo empreendedor; e 

Palestrante Georgios Frangulis (CEO & Founder da OAKBERRY). Contou um pouco 

sobre sua trajetória 

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. 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. A qualidade dos serviços prestados decorre diretamente da capacitação técnica 

de alto nível fornecida pela Escola aos estudantes envolvidos. Contribuindo para 

Fonte: FGValley, 2019. 

Figura 7 – Logo FGValley 
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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. 

O foco em resultados diretos é a garantia de um trabalho eficaz, construído como 

consequência de aperfeiçoamento diário e monitoramento constante das variáveis de 

mercado. A FGV Jr. tem à disposição diferentes frentes de atuação que, sob o comando 

das diretorias responsáveis, permitem a elaboração de soluções personalizadas a partir de 

metodologias estruturadas e criativas. Dentre os mecanismos de geração de valor com os 

quais os clientes podem contar, destacam-se: Análise de Investimento, Planejamento 

Financeiro, Estruturação Financeira, Análise de Financiamento, Análise de Mercado, 

Pesquisa de Satisfação, Planejamento Estratégico, Plano de Marketing e Plano de 

Negócios. 

Ações realizadas em 2020: 

Lançamento de alguns E-books: 

“Ética Empresarial: Entenda os impactos da ética na sua empresa”. Nos dias atuais, 

a ética se faz importante dentro de uma empresa, devendo ser um dos seus pilares. 

Pensando nisso, montamos um ebook sobre o assunto, mostrando sua importância e 

explicando os impactos sobre a inexistência de uma cultura ética nas empresas; 

“Remarketing: Aprenda como esquentar o seu público”. Remarketing significa 

fazer marketing novamente com o mesmo potencial cliente, gerando um novo impacto. 

Ele é uma ferramenta de marketing digital que auxilia a impulsionar vendas. A FGV Jr. 

Elaborou o ebook com benefícios e dicas sobre a ferramenta; 

“Como Engajamento pode Afetar o seu Negócio”. A FGV Jr montou o ebook com 

o intuito de mostrar e explicar quais os benefícios de ter seguidores ativos e que interajam 

nas suas publicações para o seu negócio; 

“4 Sinais de que sua Empresa Precisa de um Plano Financeiro: Entenda a 

importância do mapeamento de receitas, custos e despesas”. O primeiro passo para o 
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sucesso de uma empresa é o planejamento financeiro. O mapeamento detalhado dos 

custos e lucro possibilita que o administrador tenha uma visão macro do seu negócio, 

além de auxiliar na tomada de decisões rápidas e eficientes; 

“E-commerce e a Experiência do Usuário: Entenda como uma boa experiência do 

usuário pode trazer benefícios ao seu negócio”. Um dos segredos mais utilizados pelas 

empresas para superar as adversidades da pandemia foi a adaptação para as plataformas 

digitais. Portando, para saber o que seu site repassa e o que o torna interessante é 

extremamente benéfico para conquistar a estabilidade e até mesmo lucrar em um cenário 

como o que vivenciamos; e 

“Psicologia das Cores: Entenda o impacto das cores na identidade de sua marca”. 

A psicologia das Cores é um estudo que busca compreender quais estímulos cada cor gera 

nas pessoas. Nesse sentido, é indispensável que marcas utilizem o significado desses 

elementos para captar a atenção de cada um como forma de promove o negócio. 

 

LAB - Laboratório de Inovação em Políticas Públicas 

O Laboratório de Inovação em Políticas Públicas da 

Fundação Getúlio Vargas (LAB FGV) é uma entidade estudantil 

inovadora, comprometida com o desenvolvimento nacional e 

com o aprimoramento da gestão pública brasileira (Figura 8). 

Ações realizadas em 2020: 

O LAB IPP lançou o projeto “Eleições”, com uma série de entrevistas 

disponibilizadas nas redes sociais.  

20/10 – Prof. Sérgio Praça falou sobre as mudanças para as eleições desse ano;  

19/10 – Prof. Michael Mohallem falou sobre os dilemas existente em propaganda 

eleitoral. 

  

Fonte: LAB FGV, 2019. 

Figura 8 - Logo LAB. 

https://www.facebook.com/lab.ipp/
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Lives com entrevistas com alguns dos candidatos a vereador do Rio de Janeiro: 

06/11 – Luciana Boiteux (PSOL); 

05/11 – Ruan Lira (PSC); 

04/11 – Pedro Duarte (Partido Novo); 

03/11 – Delegado Breno Carnevale (Cidadania); e 

28/10 – Victor Tiziano (PSDB); 

 

Liga de Mercado Financeiro – FGV Rio 

A Liga de Mercado Financeiro FGV-RIO é uma entidade 

acadêmica formada pelos alunos da Fundação Getulio Vargas 

com o objetivo de gerar, reproduzir e compartilhar conhecimento 

relacionado ao mercado financeiro (Figura 9). 

Ao mesmo tempo, se propõe a estreitar as relações entre o 

mercado de trabalho e os graduandos através de palestras 

e workshops, com funcionários de diversas instituições 

financeiras, possibilitando que seus membros possuam uma 

maior familiaridade com esse universo. Lançamento da segunda edição da Rio Financial, 

revista universitária formada por ligas de Mercado Financeiro do Rio de Janeiro. 

Revista Ágora 

Ágora é a revista estudantil da FGV. É um espaço de 

imaginação e discussão das artes, da política, do direito e da 

sociedade (Figura 10). 

Ações realizadas em 2020: 

Lançamento da Edição 17 da revista. 

 

 

Figura 9 - Logo Liga de 

Mercado Financeiro. 

 

 

Figura 10 - Logo Revista Ágora. 

 

Fonte: Liga de Mercado 

Financeiro, 2019. 

Fonte: Revista Ágora, 2019. 
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Sociedade de Debates FGV - SDGV 

A SDGV foi criada por alunos da FGV que, 

incomodados com o radicalismo crescente no debate 

público, resolveram criar uma organização que 

promovesse o livre confronto de ideias (Figura 11). A 

SDGV privilegia a diversidade de opinião, a pluralidade 

de pensamento e a liberdade de expressão. A Sociedade 

pretende desenvolver o senso-crítico, a oratória e a 

qualidade argumentativa daqueles que participarem dos 

debates e eventos. 

Ações e conquistas de 2020: 

Conquista do 2º lugar no Torneio Temático Topkos’20. Que contou com debates 

relacionados a teoria conspiratórias e foi organizado pela Tribuna Sociedade de Debates; 

Campeões do II JP Debates. O evento ocorreu nos dias 20, 21 e 22 de novembro. 

Torneio Temá-tico de Públicas, organizado pela Sociedade de Debates da Fundação João 

Pinheiro de Minas Ge-rais;  

Lançamento do X1 Debates. Um torneio de debates organizado pela SDGV, será 

disputado em um modelo de debates individual. No qual um debatedor sozinho defende 

a moção (uma proposta ou afirmação sobre um tema) apresentada e outro se opõe a ela; 

A SDGV foi Vice-campeã do prêmio Castro Alves. O prêmio é organizado pelo 

Instituto Brasi-leiro de Debates; 

A SDGV foi Vice-campeã de Oratória do I |Campeonato Internacional de Debates 

Digital em Língua Portuguesa Feminino (CIDDUP FEM); e  

Vice-Campeões do Campeonato Farrapo. Evento ocorreu nos dias 9, 10 e 11 de 

outubro. 

Figura 11 - Logo Sociedade de 

Debates FGV 

 

 

Fonte: SDGV, 2019. 
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União de Mulheres FGV-Rio  

A União de Mulheres FGV-Rio foi criada para representar 

todas aquelas que são afetadas com o machismo do dia-a-dia no 

ambiente acadêmico e fora dele (Figura 12).  

Ações realizadas em 2020:  

Palestra intitulada “O aborto seguro no Brasil: Uma visão 

multidisciplinar”. O evento é em comemoração ao Dia da Luta 

Latino-americana e Caribenha pela Descriminalização do Aborto. 

Uma parceria entre a União de Mulheres FGV-Rio e os coletivos de 

mulheres Nise da Silveira da Medicina UF e da Medicina Unirio; e 

Palestra intitulada “Metendo a Colher”. Um especial pelos 14 anos da lei Maria da Penha. 

Abaixo apresenta-se a Tabela 3 com a quantidade de alunos da EPGE que 

participaram em Entidades Estudantis em 2020. 

Tabela 3 - Alunos participantes em Entidades Estudantis 

 

 

Nome das Entidades 

Estudantis

Número de 

Alunos da EPGE
Liga de Mercado Financeiro - 

FGV RIO 15

FGV Jr. 14

FGV + 1

O VETERANO 15

ATLÉTICA 11

CENTRO ACADÊMICO 

EUGÊNIO GUDIN (CAEG) 13

LABORATÓRIO DE 

INOVAÇÕES POLÍTICAS 

PÚBLICAS (LAB) 3

SOCIEDADE DE DEBATES 

FGV 9

UNIÃO DE MULHERES DA 

FGV 1

Figura 12 - Logo União de 

Mulheres FGV-Rio. 

 

 

Fonte: União de Mulheres 

FGV-Rio, 2019. 
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Além das atividades promovidas pelas organizações estudantis, os alunos de 

Economia participaram de vários eventos no formato online, através de Live e Webinar, 

promovidos pela Escola em 2020. Estes eventos focaram tanto em temas da atualidade 

econômica quanto nos impactos psicopedagógicos do ensino remoto. Este último tópico 

foi uma iniciativa conduzida pelo Núcleo de Apoio Pedagógico e procurou dar suporte 

aos alunos da Escola para o enfrentamento das dificuldades associadas ao ensino não 

presencial. A lista de eventos segue abaixo: 

Live “Como lidar com a ansiedade em tempos de iso-lamento social”. Evento 

produzido pelo Núcleo de Apoio Pedagógico (FGV NAP), em 30/04/2020. Palestrantes: 

Danielle Pessoa (Psicóloga do Centro de Valoração da Vida – CVV) e Bruna Ruffoni 

(integrante do grupo de pesquisa do Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em 

Suicídio – IPPES e pedagoga e psicopedagoga do FGV NAP). 

Live “Bate papo: A escuta ativa, estreitando laços no isolamento social. Evento 

produzido pelo Núcleo de Apoio Pedagógico (FGV NAP), em 14/05/2020. Palestrante: 

Graça Araújo (Voluntária do Centro de Valoração da Vida – CVV); Moderação: Helena 

Giolito (Coordenadora do NAP). Transmitido pelo Instagram; 

Live “Procrastinação: como ser produtivo du-rante o isolamento social”. Evento 

produzido pelo Núcleo de Apoio Pedagógico (FGV NAP), em 02/06/2020. Palestrantes: 

Paloma Almeida (Psicóloga e Mestra em Psicologia pela UFPE) e Bruna Ruffoni 

(integrante do grupo de pesquisa do Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicí-

dio – IPPES e pedagoga e psicopedagoga do FGV NAP). Transmitido pelo Instagram; 

Live “Protagonista ou espectador, o que você tem sido na sua vida?”. Evento 

produzido pelo Núcleo de Apoio Pedagógico (FGV NAP), em 15/06/2020. Palestrantes: 

Clarisse Andrade (professora de Soft Skills) e Bruna Ruffoni (integrante do grupo de 

pesquisa do Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio – IPPES e pedagoga 

e psicopedagoga do FGV NAP). Transmitido pelo Instagram; 
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Live “A pandemia como desafios éticos nas relações de aprendizagem”. Evento 

produzido pelo Núcleo de Apoio Pedagógico (FGV NAP), em 13/08/2020. Palestrantes: 

Prof. Dr. Richard Fonseca (UFF-RJ) e Helena Giolito (Coordenadora do NAP). 

Transmitido pelo Instagram; 

Webinar | Recuperação econômica e a política mone-tária. Evento produzido pelo 

FGV IBRE, em 08/09/2020. Há alguns anos, a economia mundial experimenta um novo 

ambiente macroeconômico, caracterizado por modestas taxas de inflação e níveis de juros 

excepcionalmente baixos. No Brasil e em outras partes, a crise do coronavírus tem 

reduzido a inflação ainda mais e levado os bancos centrais suprir doses inéditas de 

estímulos mo-netários, complementares a extraordinário suporte fiscal. Como ficarão as 

economias quando o apoio fiscal for reduzido? Quão distantes estamos do retorno aos 

níveis prévios de atividades? Os bancos centrais têm agido corretamente e qual será seu 

papel nessa retomada? Para debater essas questões, o FGV IBRE e o jornal Valor 

Econômico convidaram para a abertura Claudio Roberto Gomes Conceição 

(Superintendente de Publicações da Revista Conjuntura Econômica. Palestrantes: 

Affonso Celso Pastore (AC Pastore), José Júlio Senna (Chefe do Centro de Política 

Monetária do FGV IBRE), Mário Mesquita (Economista-chefe do Itaú Unibanco) e José 

Roberto Campos (Editor-Executivo e Opinião do Valor Econômico. 

Webinar | O STF entre Toffoli e Fux, balanço e pers-pectivas. Evento produzido 

pelo FGV Direito SP, em 08/09/2020. O Supremo em Pauta, grupo de estudos da FGV 

Direito SP que se dedica a analisar o Supremo Tribunal Federal em profundidade, com 

um objetivo de fazer um balanço sob a presidência do ministro Dias Toffoli e analisar as 

perspectivas para a presidência do ministro Luiz Fux. Palestrantes: Eloísa Machado de 

Almeida (Professora da FGV Direito SP) e Rubens Glezer (Professor da FGV Direito 

SP). 

Webinar | Setembro amarelo – Os impactos da pandemia na saúde mental”. Evento 

produzido pelo Núcleo de Apoio Pedagógico (FGV NAP), em 15/09/2020.  A 4ª edição 

do evento aconteceu com a participação da psicóloga clínica Flavia Pitella (Fundadora do 

Projeto Terapia para Todos), Graça Araújo (coordenadora regional do Centro de 

Valorização da Vida – CVV) e da Bruna Ruffoni (integrante do grupo de pesquisa do 
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Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio – IPPES e pedagoga e 

psicopedagoga do FGV NAP). A moderação foi feita pela coordenadora do FGV NAP, 

Helena Giolito;  

Webinar | Sofrimento psíquico e cuidados de si: desa-fios na pandemia. Evento 

produzido pelo Núcleo de Apoio Pedagógico (FGV NAP), em 08/10/2020.  Com a 

participação da psiquiatra, vice-presidente da ABRASME e Coordenadora do Laboratório 

de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial - 

LAPS/ENSP/FIOCRUZ, Ana Paula Guljor, da Psicóloga Clínica e Pós Doutora em Saúde 

Mental e Atenção Psicossocial, Mariama Furtado e a moderação foi feita pela 

Coordenadora do Núcleo de Apoio Pedagógico – FGV NAP, Helena Giolito. 

Webinar | É possível ficar motivado: como lidar com as incertezas neste período de 

pandemia? Evento produzido pelo Núcleo de Apoio Pedagógico (FGV NAP), em 

09/10/2020. Como ter motivação em meio a uma pandemia tão devastadora? De uma hora 

para outra tivemos que alterar nossa rotina por completo. Iniciamos um isolamento físi-

co e social e não temos sequer ideia de quando tudo voltará ao normal. E que tipo de 

“normal” teremos quando essa pandemia passar? Todas essas dúvidas nos geram 

angústia, ansiedade, tristeza, insegurança e diversos outros sentimentos que podem afetar 

a nossa saúde mental, a nossa motivação, o nosso rendimento acadêmico, entre outros. 

Esse alerta acedeu na equipe FGV NAP a necessidade de trazer a luz do debate acadêmico 

questões referentes a saúde mental e a motivação. Dentro dessa proposta o FGV NAP 

promoveu o evento com a participação da Psicóloga Clínica e Especialista em 

Neurociência, Angela Berni e a moderação da Coordenadora do Núcleo de Apoio 

Pedagógico, Helena Giolito; 

Webinar | Comunicação não violenta: técnicas para aprimorar as relações 

interpessoais.  Evento produzido pelo Núcleo de Apoio Pedagógico (FGV NAP), em 

26/10/2020. Uma coisa é certa, vivemos em um mundo instável, complexo e altamente 

imprevisível. Nesse cenário cada vez mais a relação e a comunicação entre as pessoas, 

que parece facilitada por meios tecnológicos, passa por desafios intensos e os conflitos 

de toda ordem não param de acontecer. A Comunicação Não Violenta (CNV) é uma 

metodologia criada pelo psicólo-go Marshall Rosemberg, nos EUA na década de 60, e 
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que desde então vem ganhando todo o mundo na mediação de conflitos, sejam eles 

familiares, organizacionais ou políticos. Palestrante: Ana Christina Celano Teixeira - 

Professora Doutora da Pós Graduação da FGV e do IBMEC. Moderadoras: Helena 

Giolito - Coordenadora do FGV NAP e Beralda Lima - Coordenadora do FGV NEDC; 

Webinar | Injeção de ânimo na pandemia: recursos e possibilidades.  Evento 

produzido pelo Núcleo de Apoio Pedagógico (FGV NAP), em 05/11/2020.  Com a 

pandemia a humanidade vive hoje um momento atípico e bastante desafiador. Toda crise 

traz riscos e oportunidades. Em pouco tempo fomos obrigados a conviver com a vida 

ameaçada, isolados, com medos e incertezas. O evento teve como objetivo trazer 

reflexões, estimular a auto percepção de necessidades e limites e propor recursos práticos 

de apoio que possibilitem uma injeção de ânimo diante de novos tempos.  Palestrante: 

Valeria Nascimento (psicóloga). A moderação foi feita pela Helena Giolito, coordenadora 

do FGV NAP;  

Webinar | Comunicação interpessoal – uma estratégia para a felicidade.  Evento 

produzido pelo Núcleo de Apoio Pedagógico (FGV NAP), em 12/11/2020.  Todos nós 

procuramos viver de maneira satisfatória e prazerosa, e a qualidade dos nossos 

relacionamentos impacta diretamente o nosso nível de satisfação com a vida. Reconhecer 

os padrões de pensamento é o primeiro passo para tornar a comunicação intrapessoal e 

interpessoal uma fonte de relações saudáveis. Palestrante: Wanda Quadra (Especialista 

em Psicologia Organizacional e Fundadora da WQ Desenvolvimento Humano). A 

moderação foi feita pela coordenadora do Núcleo de Apoio Pedagógico da Fundação 

Getulio Vargas – Helena Giolito e pela pedagoga e psicopedagoga do FGV NAP - Bruna 

Ruffoni. 

5.2.5.2. Relações com a Sociedade, Defesa do Meio Ambiente, da Memória Cultural, 

da Produção Artística e do Patrimônio Cultural 

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

diversas culturas se encontram. Essa diversidade necessita de um olhar que consiga, além 

de valorizar as diferenças, entendê-las no âmbito pedagógico, isto é, da ação educativa 

pertinente à unidade escolar. Partindo dessa premissa, a Escola procura ressaltar o papel 
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de seus agentes não na homogeneização, mas na valorização das diferenças e na 

percepção da importância do coletivo, da interdependência entre os sujeitos, para a 

construção de uma formação profissional ética e preocupada com a inclusão social. 

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

alunos, independente de sua condição socioeconômica, está cumprindo diretamente com 

a inclusão social e o desenvolvimento do Rio de Janeiro e região. 

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

entendam e transformem o ambiente que os cerca, no sentido de promover uma melhor 

qualidade de vida para todos. Para tanto, a Escola incentiva seus alunos a utilizarem seus 

conhecimentos para minimizar os efeitos das diferenças socioeconômicas sobre o 

desempenho dos indivíduos ao longo de sua vida. 

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

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

social, oferecendo estrutura para seu desenvolvimento e aplicação. 

A Escola realiza várias outras ações em relação à inclusão social e ao 

desenvolvimento econômico e social. 

Entre as várias ações destacam-se: 

Cursos a distância gratuitos - FGV online 

A FGV Online, a unidade da FGV responsável pela distribuição serviços de 

educação continuada, oferece uma variedade de cursos gratuitos em diversas áreas de 

atuação por conta da parceria com OEC – Open Education Consortium. A FGV é a 

primeira instituição brasileira a ser membro do OpenCourseWare Consortium (OCWC), 

um consórcio de instituições de ensino de diversos países que oferecem conteúdos e 

materiais didáticos sem custo, pela internet.  

Até o momento, mais de 4.657.621 usuários já acessaram os cursos da FGV Online. 

A FGV reafirma assim seu comprometimento com o acesso a uma educação de qualidade, 

promovendo a equidade e gerando oportunidades educacionais para todos. Os cursos 
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oferecidos pela FGV Online podem ser acessados por meio do link abaixo: 

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

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, para o ano de 2018. 

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. 

FGV CERI - Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura 

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

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

análises destinados ao melhor entendimento dos setores de infraestrutura. Com o objetivo 

de alinhar todos os recursos disponíveis na FGV, o Centro é referência como think 

tank para os setores regulados nas indústrias de infraestrutura. 

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

tem contribuído significativamente para o melhor entendimento do papel da governança 

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

melhoria do processo de tomada de decisões pelas agências de regulação, além de outras 

áreas relevantes para o crescimento do Brasil. 
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FGV Crescimento & Desenvolvimento 

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

Getulio Vargas dedicado à pesquisa e estudos na área de crescimento e desenvolvimento 

econômico. 

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

teórico e evidência empírica acumulada principalmente nas duas últimas décadas, e 

utilizando comparações com experiências bem-sucedidas de economias desenvolvidas e 

emergentes. Neste sentido, entre seus objetos de estudos destaca-se a compreensão do 

motivo de algumas economias seem ricas do que outras, o que faz um país crescer 

rapidamente enquanto outros permanecem estagnados e, dentro deste contexto 

comparativo, entender melhor a experiência recente de nosso País. Parte importante do 

trabalho está em identificar, sugerir e influenciar o desenho de políticas econômicas que 

visem remover entraves ao desenvolvimento econômico no Brasil. 

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

Brasileira de Economia e Finanças, de outras unidades da FGV e de outras instituições 

no Brasil. O Centro conta também com a colaboração de pesquisadores visitantes 

sediados em universidades e organismos internacionais. 

FGV Energia 

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

o objetivo de gerar, transmitir e aplicar conhecimento para o desenvolvimento do nosso 

país no setor energético. 

Produzindo conhecimento de elevada qualidade e rigor acadêmico nas áreas de 

petróleo, gás natural, energia elétrica, nuclear, biocombustíveis, fontes renováveis e 

eficiência energética, a FGV Energia desenvolve pesquisas, estudos e análises no setor 

energético, auxiliando organizações públicas, privadas e do terceiro setor na avaliação de 

investimentos e aplicações de recursos energéticos de maneira sustentável. 
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FGV Ensino Médio Digital 

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

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

Nova Friburgo, Escola que implantou práticas pedagógicas inovadoras, tornando-se 

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

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

alternativas de lidar com as questões educacionais. 

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

objetivo de promover discussões sobre as questões relacionadas ao ensino médio no 

Brasil. A Fundação Getulio Vargas disponibiliza seu conhecimento e sua experiência para 

pensar um assunto fundamental na realidade social brasileira. 

O objetivo do Programa FGV Ensino Médio Digital é oferecer a todos os que atuam 

no Ensino Médio material para complementar seus estudos e avaliar seus conhecimentos 

gratuitamente. O programa está voltado, principalmente, a estudantes do Ensino Médio, 

mas é também fonte de consulta para professores e educadores em geral. 

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

divididos em blocos temáticos – cursos – que, por sua vez, estão subdivididos em aulas 

também estruturadas em tópicos temáticos específicos. Os cursos dão uma visão geral de 

cada área de conhecimento que compõe o programa do ensino médio. Ao final de cada 

aula, o aluno inscrito encontrará questões de autoavaliação, de múltipla escolha, com 

gabarito e comentários. 

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

englobem todos os tópicos cobrados no ENEM. O banco de questões é constituído por 

questões de testes e de simulados. Os testes avaliam conteúdos temáticos – presentes ou 

não nos cursos on-line disponibilizados no programa – e contemplam questões inéditas e 

de antigos concursos, em níveis variados de dificuldade. Já os simulados são formados 

por questões inéditas, dentro do modelo adotado no Enem, e estão baseados nas 

competências e habilidades definidas para cada área de conhecimento pela Matriz de 

Referências do Exame Nacional do Ensino Médio. 
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Além disso, o aluno inscrito poderá interagir com usuários do programa pelo Mural 

Virtual, formando grupos ou participando de grupos já existentes. Esse é um espaço de 

interação no qual os estudantes irão publicar seus trabalhos de Redação, dos cursos de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, comentar os trabalhos dos colegas e verificar 

como o seu está sendo avaliado pelos outros usuários. 

FGV Social Centro de Políticas Públicas 

O FGV Social Centro de Políticas Sociais (CPS) é o centro de pesquisas 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; 

Políticas de Renda; 

• Desenvolvimento Humano: Educação; Saúde; Indicadores Subjetivos; 

• Trabalho: Emprego; Empreendedorismo; 

• Microfinanças: Microcréditos; Microseguros; Poupança e Previdência; e 

• 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. 

Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) 

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

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

disseminar estatísticas macroeconômicas e pesquisas econômicas aplicadas de alta 

qualidade, que sejam relevantes para o aperfeiçoamento das políticas públicas ou da ação 

privada na economia brasileira, estimulando o desenvolvimento econômico e o bem-estar 

social do país. 
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Desde a sua criação, o IBRE desenvolve estudos sociais, pesquisas, análises e 

diversos indicadores baseados no levantamento de dados econômicos, financeiros e 

empresariais. Entre as estatísticas econômicas produzidas pelo IBRE destacam-se os 

índices de preço e os indicadores de tendências e ciclos de negócio, de ampla utilização 

por estudiosos, analistas da economia brasileira e gestores na esfera pública e privada. 

Suas principais áreas de atuação são: 

Pesquisa Econômica Aplicada 

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

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

seminários sobre as questões econômicas e sociais do país. 

Produção Estatística 

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

escritórios), situados em todas as capitais brasileiras, o IBRE capta cerca de 300 mil 

preços de produtos e serviços e dados de natureza econômica, de mais de 19 mil 

informantes em todo o país. Para isso, possui um quadro permanente de profissionais 

especializados na aplicação de ciências econômicas e sociais e de métodos estatísticos. 

São ofertados como bens públicos os indicadores e relatórios no nível mais sintético. 

Parceria com a Vale 

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

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

especialistas dos temas abordados, acadêmicos, empresários e economistas. 

Curso de Introdução à Economia para alunos do Ensino médio 

É oferecido gratuitamente para alunos regularmente matriculados no Ensino Médio. 

Tem como objetivo apresentar, em linguagem não técnica, a maneira como a Economia 

nos ajuda a pensar diversos problemas do dia-a-dia, propondo soluções inovadoras, 

baseadas em sólida teoria e conhecimento da realidade concreta.  
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Em 2020 foi realizada a 6ª edição do Curso de Introdução à Economia para Alunos 

do Ensino Médio. O curso foi composto de seis aulas que ocorreram durante o mês de 

agosto. As aulas foram ministradas ao vivo via aplicativo Zoom. O curso contou com um 

total de 147 alunos inscritos, provenientes de 39 escolas de ensino médio. As aulas 

remotas possibilitaram ainda a ampliação do alcance para além das fronteiras do estado 

do Rio de Janeiro, com a participação de alunos originários de seis diferentes estados 

brasileiros. 

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

do Ceará 

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

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

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

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

instituições. Por meio de programas e projetos de colaboração, são socializados e 

transferidos conhecimentos, experiências e tecnologia que enriquecem a ação 

universitária e imprimem um importante diferencial na formação profissional de 

acadêmicos, professores, alunos e funcionários integrantes da comunidade universitária. 

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

CAEN-UFC, retornando a esta após doutoramento para atividades relacionadas a ensino 

e pesquisa. A parceria envolve também seminários conjuntos promovidos pelas 

Instituições, denominado Encontro CAEN-EPGE de Políticas Públicas e Crescimento 

Econômico, que acontece a cada dois anos desde 2000. Nesses seminários, discutem-se 

não só questões relativas ao desenvolvimento e crescimento nacionais, mas também do 

ponto de vista regional, com particular enfoque na região Nordeste do país. Além de 

pesquisadores das duas instituições, participam, ainda, desses seminários pesquisadores 

convidados de renome nacional com pesquisas relevantes nessa área, bem como alunos 

de diversos centros do Nordeste em Economia. 

 

http://www.caen.ufc.br/
http://cps.fgv.br/
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Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Educação, Desenvolvimento 

Econômico e Inserção Social 

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

Desenvolvimento Econômico e Inserção Social está sob a Coordenação da EPGE Escola 

Brasileira de Economia e Finanças. Os recursos deste projeto são compartilhados entre a 

FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo e o UFC/CAEN - Universidade Federal 

do Ceará - Centro de Pós-Graduação em Economia. 

A missão do Instituto é usar a ciência econômica de forma a reverter a carência de 

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

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

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

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

de mercado e as externalidades no mercado de educação. 

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

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

integrada com o arcabouço de economia 

Programa FGV Sorbonne 

O convênio “Cultura Europeia Ocidental: Herança e Modernidade”, firmado entre 

a FGV e a Université Paris-Sorbonne, oferece uma formação cultural de 6 (seis) semanas 

em Paris (janeiro e fevereiro) para alunos dos cursos de Graduação selecionados na 

Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro e de São Paulo. O objetivo do curso é a 

sensibilização para o legado ocidental nos campos da arte, literatura e ciências humanas 

em Paris. 

As disciplinas são ministradas por professores da Université Paris-Sorbonne 

baseadas em 3 (três) eixos articulados com programações artísticas:  

Literatura e Artes Cênicas - 16h/a, incluindo a programação teatral; 

http://www.lettres.sorbonne-universite.fr/
http://www.lettres.sorbonne-universite.fr/
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Antiguidade clássica: história e herança – 16h/a, aborda a cultura grega e romana e 

sua repercussão nas épocas modernas e contemporâneas; 

 Reflexão sobre o mundo contemporâneo a partir de 1789 (RF) - 2011 através do 

exemplo francês: sociedade, cultura, debates - 16h/a. 

A programação inclui, ainda, 4h (quatro horas) semanais de aulas de idioma francês, 

visitas guiadas a museus e 2 (dois) finais de semana para a visitação aos arredores da 

cidade de Paris. 

Ao final do programa, os alunos deverão apresentar um relatório sintetizando o 

curso, vivências e contribuições no cotidiano acadêmico.  

Curso do idioma francês  

O curso foi elaborado em atendimento às especificidades do Programa FGV 

Sorbonne, abordando uma formação linguística e cultural, dividido em 2 (dois) semestres 

letivos. 

O aluno poderá realizar o curso de francês, independente da sua participação no 

Módulo Cultura – voltado aos candidatos ao Projeto Sorbonne. 

O curso é dividido em 3 (três) níveis: 

BASICO 1: destinado aos alunos com pouco ou nenhum conhecimento do idioma 

francês; 

BÁSICO 2: para alunos com conhecimento mediano do idioma francês; 

INTERMEDIÁRIO: voltado para alunos com nível mais elevado de conversação, 

leitura e interpretação de texto. 
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Política de Concessão de Bolsas de Estudo 

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

ser parciais ou integrais. Apresentamos abaixo os quadros 10, 11 e 12, onde demontramos 

as bolsas concedidas pela Escola no ano de 2020: 

Quadro 10 – Total de alunos bolsistas e percentual em relação ao corpo discente 

 

Observação sobre Quadro 10:   As bolsas do Mestrado e Doutorado Acadêmicos referem-se aos 

pagamentos que os bolsistas recebem da CAPES, CNPq e da FGV para sua manutenção no curso. Além 

disso, a fração de bolsistas do Doutorado Acadêmico não soma 100% em virtude de vínculos 

empregatícios de alguns bolsistas. 

                       

Quadro 11 - Estoque de Bolsas de Estudo em 2020 

 

 

 

Número de Bolsistas Fração de Bolsistas

Graduação 79 34%

Bolsa Restituível 16 7%

Filho de Funcionário 1 0%

Mérito Vestibular 18 8%

Mérito Enem 6 3%

Requerimento 30 13%

Desconto Comercial 8 3%

Mestrado Profissional 72 51%

Funcionário FGV 2 1%

Desconto Comercial 70 50%

Mestrado Acadêmico 33 100%

Doutorado Acadêmico 33 92%

Fonte: Tesouraria EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, 2021.

AGÊNCIAS MESTRADO DOUTORADO

PROEX 18 25

CNPQ 6 6

Setor privado 2 0

FAPERJ 2 2

TOTAL 28 33

ESTOQUE DE BOLSAS DE ESTUDOS EM 2020

Fonte: Tesouraria da EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, 2021.
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Quadro 12 – Quantidade de Bolsistas em 2020 

 

 

Quadro 13 – Quantidade de Bolsas de Extensão 

 

 

 

Glossário:  

Bolsa Mérito Vestibular – são 10 bolsas integrais (100%) concedidas aos 10(dez) 

primeiros classificados no Processo Seletivo de ingresso na Graduação da EPGE; 

Bolsa Requerimento: é concedida anualmente como gratuidade integral ou parcial de 

mensalidades escolares de acordo com o desempenho acadêmico no decorrer do curso 

intermitente.  

Bolsa Restituível: é concedida semestralmente na forma de financiamento escolar aos 

alunos do curso de Graduação que demonstrarem bom rendimento acadêmico e/ou 

necessidade econômico-financeira. 

Bolsa ENEM: são 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. 

Número de Bolsistas Fração de Bolsistas

Graduação 11 100%

Bolsa PIBIC/CNPq 7 64%

Bolsa PIBIC/FGV 4 36%

Mestrado Acadêmico 33 100%

Capes/Proex 18 55%

CNPq 6 18%

FAPERJ 2 6%

BBM 2 6%

FGV 5 15%

Doutorado Acadêmico 33 92%

Capes/Proex 25 69%

CNPq 6 17%

FAPERJ 2 6%

Fonte: Tesouraria EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, 2021.

Fonte: Tesouraria EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, 2021. 

 

2020 (jan- mar)

Graduação 1,1

Pós-Graduação 3,4

Quantidade de bolsas de extensão
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Bolsa a Funcionários e Dependentes: 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.  

Desconto Comercial: é concedido desconto referente a acordos comerciais com empresas 

parceiras. 

Bolsas de extensão: são formas distintas de a Escola fomentar atividades de extensão na 

Graduação, por exemplo, em eventos e atividades de entidades estudantis; e também, na 

Pós-Graduação, em contribuições à manutenção de sociedades profissionais, como SBFin 

e SBE. 

 

Instituto de Desenvolvimento Educacional (FGV IDE) 

A Escola oferece cursos de especialização (MBA) que são ofertados no portfólio da 

FGV por meio do Instituto de Desenvolvimento Educacional (FGV IDE). Integram este 

portfólio todos os cursos de Pós-Graduação lato sensu ofertados nas Escolas da FGV. 

Com foco nas necessidades específicas de profissionais e empresas, o Instituto de 

Desenvolvimento Educacional da Fundação Getulio Vargas (FGV IDE) foi criado em 

2003 com o objetivo de desenvolver programas de educação executiva que combinam a 

excelência e tradição das escolas, institutos e centros da FGV com a inovação e a visão 

prática exigidas pelo mercado.  

O FGV IDE forma, portanto, uma rede única de distribuição para os programas de 

educação continuada produzidos pelas diversas Escolas da Fundação Getulio Vargas, 

garantindo o mesmo padrão de qualidade e excelência nos cursos oferecidos em todo o 

país. Além dos três núcleos próprios – Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília –, a FGV conta 

com uma rede conveniada, formada por mais de 40 instituições, presentes em mais de 120 

cidades brasileiras. 

Com espírito inovador, o FGV Online marcou o início de uma nova fase dos 

programas de educação continuada do FGV IDE disponibilizando o conhecimento 

produzido pelas diversas escolas e unidades da FGV, em forma de produtos e soluções de 

educação a distância. 
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Dessa forma, o FGV Online atende não só a alunos de pós-graduação, executivos e 

empreendedores, mas também universidades corporativas que desenvolvem projetos de 

e-learning, videoconferência, TV via satélite com IP, soluções blended e metodologias 

desenvolvidas conforme as necessidades de seus clientes e parceiros. 

Além dos cursos desenvolvidos, o FGV IDE é responsável pela gestão de um 

programa da Presidência que visa levar soluções mediadas por tecnologia, a partir da 

expertise do que é desenvolvido pelo Programa FGV Online para o IDE, também para as 

Escolas, que é a CTAE (Coordenação de Tecnologia Aplicada ao Ensino). 

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 de 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. 

Além de várias outras ações, que podem ser vistas, nos tópicos anteriores ligadas 

ao meio ambiente que já são desenvolvidas pela Escola, salientamos abaixo algumas de 

cunho administrativo gerencial: 

1) Processo gradativo de padronização de componentes e equipamentos conforme 

padrão ROHS (restrição de certas substâncias perigosas) – materiais isentos de 

chumbo, cádmio, mercúrio, dentre outros materiais pesados, que contaminam o 

ambiente. 

2) Descarte das atuais lâmpadas e reatores com prévia descontaminação e manifesto 

de acordo com a ABNT/NBR 10.004; 

3) Substituição gradativa destas atuais lâmpadas fluorescentes por sistema LED 

(desdobramento dos itens 1 e 2), além de reduzir impactos no meio ambiente na 

proporção da redução do consumo de energia elétrica; 

4) De igual modo para motores de equipamentos de utilidades e moto bombas por 

aqueles com alto fator de rendimento; 
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5) Coleta seletiva e lixo extraordinário 

6) A Ambiente Verde faz a segregação do lixo extraordinário do que é possível 

reciclar; 

7) O lixo extraordinário segue o procedimento padrão de descarte com manifestos 

padrão INEA em 4 vias; 

8) O material reciclável é retirado pela Ambiente Verde, vendido e o retorno da 

receita é abatido da despesa com o lixo extraordinário; 

9) Lâmpadas e baterias com descarte através de manifestos padrão INEA e 

realizadaa pela Ambiente Verde com gerenciamento e manifestos padrão INEA 

em 4 vias. 

10) Redução no consumo de água 

11) Captação de águas pluviais para utilização nos jardins e lavagem da esplanada, 

reduzindo o consumo de água; e 

12) Captação de água dos fancoils para alimentação do próprio sistema de HVAC, 

reduzindo o consumo de água. 

Programa de Certificação de Qualidade 

Atenta às necessidades do país, a FGV desenvolveu o Programa de Certificação de 

Qualidade, que atende escolas com cursos de Graduação em Administração e Economia 

de todo o Brasil, com o suporte acadêmico dos professores e pesquisadores que compõem 

o seu quadro técnico. 

Seguindo o seu objetivo de ampliar o acesso ao conhecimento, a FGV dá suporte 

acadêmico a cursos de Administração e Economia das instituições que têm certificação 

em três níveis: institucional, docente e discente. 

São realizadas visitas in loco para acompanhamento da infraestrutura e do corpo 

docente das escolas. O desempenho dos alunos é avaliado por meio de provas nacionais 

por disciplina, elaboradas por professores das Escolas FGV. Assim, a infraestrutura das 

escolas, o projeto pedagógico dos cursos e a titulação dos professores e suas experiências 

profissionais são acompanhados pela equipe FGV. 
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As instituições que contam com o curso certificado recebem um certificado de 

qualidade, renovado anualmente. Os alunos destas instituições, quando concluem seus 

cursos e colam grau, têm a oportunidade de receber uma declaração de que o curso que 

fizeram tem qualidade chancelada pela FGV. 

Memória, Produção Artística 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 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 13) 

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. 

   Figura 13 - Torre Oscar Niemeyer 

Fonte: Site FGV, 2019. 
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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 

desenvolvimento de edifícios de alta performance e 

ambientalmente sustentáveis. (Figura 14) 

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 em geral. 

5.2.5.3. Avaliação do Eixo  

O Projeto Político Pedagógico Institucional configura-se como o documento de 

referência institucional para a execução de uma política de ensino que oriente a 

permanente (re)estruturação das propostas pedagógicas dos cursos de Graduação, o 

aperfeiçoamento dos programas de Pós- Graduação e a efetiva articulação com a extensão 

e a gestão institucional. 

 

 
Fonte: Site FGV, 2019. 

 

 

 

 
 Figura 14 - Selo Verde – Certificado  

LEED 

http://www.usgbc.org/
http://www.usgbc.org/
http://www.usgbc.org/
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 A Instituição sempre teve a preocupação em colaborar diretamente para a 

transformação social no país. A Escola mantém um ativo programa próprio de bolsas de 

estudos. Ao longo dos anos, vários pedidos foram atendidos, estando o processo 

consolidado e em plena execução, garantindo o benefício dirigido por merecimento 

socioeconômico e acadêmico, com transparência e igualdade de condições de análise. 

 Destacamos o esforço das Entidades Estudantis na execução de projetos em 2020, 

apesar das adversidades enfrentadas diante da pandemia do novo coronavírus e também, 

a busca por soluções pela Escola para lidar com esta questão e manter a comunidade 

acadêmica atuante e unida.  Desde o início da pandemia, a Escola não poupou esforços 

para levar, ao seu público interno e externo, os temas relevantes e de impacto social para 

a sociedade de forma geral através de suas Lives e Webinars. Tais eventos foram 

possibilitados em função das novas tecnologias (zoom) e permitiram maior alcance de 

público, principalmente no aspecto geográfico.  

Além disso, a Escola através dos seus canais informativos vem ao longo do ano de 

2020, compartilhando informação de segurança, saúde, meio ambiente do trabalho e 

outros tópicos relevantes para promover conscientização sobre as melhores práticas, 

normas, padrões e procedimentos destas áreas, possibilitando ainda instruir a todos para 

atuação em situações de emergência, como a a da presente pandemia 
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5.3. Eixo 3 - Políticas Acadêmicas 

5.3.1. Os Cursos da Escola e seus Atos Legais 

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

Doutorado e Mestrado Acadêmicos, Mestrado Profissional em Finanças e Economia 

Empresarial, Pós-Doutorado e cursos de educação continuada. 

                                            Quadro 14 - Atos Legais 

Atos Legais 

Credenciamento da Escola 
Portaria n.º 598 de 28/03/2001, publicada no 

DOU em 30/03/2001 

Ato de autorização do Curso de Ciências 

Econômicas 

Portaria n.º 598 de 28/03/2001, publicada no 

DOU em 30/03/2001 

Recredenciamento da Escola 
Portaria N.º 629 de 22/07/2014, publicada no 

DOU em 23/07/2014 

Recredenciamento da Escola 
Portaria N.º 591 de 13/03/2019, publicada no 

DOU em 14/03/2019 

Portaria de Reconhecimento do Curso de Ciências 

Econômicas 

N.º 223 Portaria de 07/06/2006 publicada no 

DOU em 09/06/2006 

Portaria de Renovação de Reconhecimento do 

Curso de Ciências Econômicas 

Portaria MEC nº 703, de 18/12/2013, publicada 

no DOU em 19/12/2013 

Portaria de Renovação de Reconhecimento do 

Curso de Ciências Econômicas 

Portaria MEC nº 266, de 03/04/2017, publicada 

no DOU em 04/04/2017 

Portaria de Renovação de Reconhecimento do 

Curso de Ciências Econômicas 

Portaria MEC nº 206, de 25/06/2020, publicada 

no DOU em 07/07/2020 

Portaria n.º 598 de 28/03/2001, publicada no 

DOU em 30/03/2001 

Portaria n.º 598 de 28/03/2001, publicada no 

DOU em 30/03/2001 

Portaria n.º 598 de 28/03/2001, publicada no 
DOU em 30/03/2001 

Portaria n.º 598 de 28/03/2001, publicada no 
DOU em 30/03/2001 

Portaria N.º 629 de 22/07/2014, publicada no 

DOU em 23/07/2014 

Portaria N.º 629 de 22/07/2014, publicada no 

DOU em 23/07/2014 

Portaria N.º 591 de 13/03/2019, publicada no 

DOU em 14/03/2019 

Portaria N.º 591 de 13/03/2019, publicada no 

DOU em 14/03/2019 

N.º 223 Portaria de 07/06/2006 publicada no 

DOU em 09/06/2006 

N.º 223 Portaria de 07/06/2006 publicada no 

DOU em 09/06/2006 

Portaria MEC nº 703, de 18/12/2013, publicada 

no DOU em 19/12/2013 

Portaria MEC nº 703, de 18/12/2013, publicada 

no DOU em 19/12/2013 

Portaria MEC nº 266, de 03/04/2017, publicada 

no DOU em 04/04/2017 

Portaria MEC nº 266, de 03/04/2017, publicada 

no DOU em 04/04/2017 

 Fonte: Site E-mec e Capes, 2019. 
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5.3.2. Ensino de Graduação 

O ensino de Graduação é afeto à Coordenação Acadêmica e de Regulação 

Institucional, que tem como responsabilidade elaborar, em conjunto com a 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  

Conforme Edital do Processo Seletivo para o ano de 2020, foram oferecidas 100 

vagas, sendo 70, via vestibular e 30, via ENEM.  

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 cem (100) vagas anuais, compreendendo aulas matutinas e 

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

A Escola concede bolsas de estudos conforme detalhamento exposto em 5.2.5.1 na 

subseção “Políticas de Concessão de Bolsas de Estudo”. 

Graduação em Ciências Econômicas 

O curso de Ciências Econômicas da EPGE 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. 
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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. 

O IGC – Índice Geral de Cursos – da EPGE, englobando Graduação e Pós-

Graduação, foi por sete vezes o maior do Brasil. Adicionalmente, o último resultado, do 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), que verifica o rendimento dos 

alunos dos cursos de Graduação, avaliou a Escola com Conceito Máximo (5). 

Com início das atividades letivas da Graduação em Ciências Econômicas no ano de 

2020 no dia 08 de fevereiro, a EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças selecionou 

81 alunos, escolhidos por meio de um Processo Seletivo anual, e concedeu sete (07) 

bolsas integrais de estudo aos alunos novos, que ingressaram via vestibular; e três (03) 

bolsas integrais de estudo aos alunos ingressantes via Enem. 

Em decorrência da difusão do COVID-19, a EPGE Escola Brasileira de Economia 

e Finanças (FGV EPGE) resolveu suspender por tempo indeterminado, no dia 16 de 

março, as aulas presenci-ais, convertendo as atividades presenciais em atividades 

mediadas por tecnologia, a fim de reduzir os riscos de transmissão do vírus em nossa 

comunidade. Para viabilizar tal conversão, os alunos ficaram sem atividade acadêmica 

entre os dias 16 a 21 de março, a fim de que os professores pudessem adequar seus cursos 

e metodologias de ensino ao ambiente virtual.  A partir do dia 23 de março, todos os 

cursos retornaram de forma virtual, nos mesmos horários das aulas presenciais. 

Em conformidade com a deliberação dada pelo Ministério da Educação (MEC) na 

portaria de nº 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas 
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presenciais por aulas em meios digitais até 31 de dezembro de 2020, a IES manteve suas 

atividades mediadas por tecnologia durante todo o ano letivo.  

Com a transição das aulas presenciais para o ensino remoto, docentes e alunos se 

depararam com a necessidade de utilização de novas ferramentas tecnológicas. 

Discentes passaram a utilizar cada vez mais o ECLASS para acessar conteúdos, 

provas, aulas, entre outros. E os professores passaram a utilizar, de maneira mais intensa, 

ferramentas como o ECLASS e a VPN da FGV, esta última permitindo acesso remoto, 

por exemplo, às bases de dados e softwares estatísticos disponíveis nos servidores da 

FGV. Ressalta-se que, até então, estes recursos tecnológicos não eram muito utilizados 

pelos professores. 

A Escola e a FGV ofereceram treinamentos para docentes. Foram elaborados 

tutoriais para o uso dos ambientes online para que todos os usuários pudessem utilizá-los 

da melhor maneira possível, proporcionando uma adaptação digital.  

Outras ferramentas pedagógicas modernas, como mesas digitalizadores, foram 

incorporadas pelos professores para o melhor andamento de suas aulas.  

Foi disponibilizado acesso remoto a programas computacionais, como, por 

exemplo, o STATA, para que alunos e professores pudessem seguir com o cronograma 

regular de suas aulas. Isso ocor-reu nas disciplinas de Quantitative Methods in Marketing 

e Computação, por exemplo. 

A Graduação passou a oferecer, também, novas disciplinas de Computação ao 

longo de 2020, a exemplo de Introdução à Ciência de Dados com o Python e Introdução 

ao R Aplicado à Ciência de Dados. Essa oferta é decorrente da constante busca pelo 

melhor e mais moderno ensino de Economia e, também, da demanda dos alunos. 

Com a introdução de disciplinas orientadas à programação e à computação, a Escola 

espera formar profissionais cada mais capacitados para atuarem no mercado de trabalho, 

com a possibilidade de ganho significativo para a sociedade no futuro 
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As atividades administrativas foram, majoritariamente, também realizadas através 

das plata-formas Zoom e Teams. 

No escopo do planejamento e do acompanhamento cotidiano das atividades do 

curso, a Coordenação realizou reuniões via plataforma Zoom com o Núcleo de Apoio 

Pedagógico (NAP), Núcleo Docente Estruturante (NDE), CPA, Colegiados, Professores 

e funcionários em um trabalho colaborativo e alinhado para a discussão de assuntos 

diversos. 

No âmbito da formação inicial em pesquisa, a Coordenação concentrou esforços na 

manutenção e controle do Repositório de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e em 

todo o processo relaci-onado aos projetos de iniciação científica (Pibic) dos períodos de 

2019/2020. 

A cerimônia de formatura da turma de 2019 da Graduação em Ciências Econômicas 

estava inicialmente agendada para o mês de março. Em decorrência da pandemia, a 

cerimônia ocorreu nos dias 10 de junho e 9 de setembro, via plataforma Zoom, com a 

presença do Diretor, Coordenador, funcionários técnico-administrativos e formandos.   

Os alunos do Curso de Graduação em Ciências Econômicas da FGV EPGE 

obtiveram excelente desempenho no Exame Nacional de Seleção da Anpec 2021. 

Destaca-se, ainda, o segundo lugar conquistado pelo aluno Daniel Rocha dentre os 

melhores oradores do torneio temático organizado pela Sociedade de Debates da 

Fundação João Pinheiro de Minas Gerais, ocorrido no mês de novembro, e contou com 

debates sobre temas como Administração Pública, Economia, Ciência Polí-tica e Direito. 

O aluno Daniel Rocha, membro da SDGV, em dupla mista com Carolina Amorim 

(membro da Senatus), foram campões do II JP DEBATE.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. 
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O curso disponibiliza sua grade curricular, de acordo com a a Lei nº 13.168 de 

6/10/2015, e o fluxograma compreendido como a expressão gráfica do projeto 

pedagógico do curso, de forma online, através do endereço eletrônico   

http://EPGE.fgv.br/pt/graduacao/grade. 

As disciplinas que compõem a grade curricular possuem um plano 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 de Apoio à Graduação  

Os Programas de Apoio à Graduação possuem a finalidade de contribuir para o 

enriquecimento das experiências dos estudantes durante o período do curso de Graduação. 

Também visam contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico; oportunizar a 

complementação da formação acadêmica dos estudantes de Graduação da Escola; 

possibilitar a troca de experiências acadêmicas entre IES; dar apoio à cooperação 

educacional internacional; incentivar o estudante de Graduação à iniciação à docência, 

além de propiciar diferentes espaços de vivência acadêmica e de aprendizagem. 

Há ainda atividades discentes regulares do curso da Escola aqui relacionadas: 

Programa de Tutoria 

O programa tem por principal objetivo auxiliar os alunos que necessitam de reforço 

no ensino-aprendizagem de matérias específicas, visando aumentar a retenção e diminuir 

a evasão de alunos. Os alunos são estimulados a desenvolver atividades fora e dentro de 

sala de aula, por meio de aulas, palestras, oficinas, oferecidas gratuitamente aos 

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

atividades discentes. 

Os alunos são monitorados e acompanhados pelo Núcleo de Apoio Pedagógico, 

levando em consideração seu desempenho acadêmico durante o ano letivo, frequência em 

http://epge.fgv.br/pt/graduacao/grade
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aulas e em atividades extracurriculares. Dificuldades podem ser relatadas e discutidas 

afim de criar atividades focadas.  

Programa de Monitoria 

O programa de monitoria é de suma importância para a formação acadêmica, pois, 

com os conhecimentos adquiridos junto ao professor orientador, os alunos-monitores 

despertam e reforçam a vocação de ser professor, além de incentivar à criação e recriação 

de novas metodologias e práticas pedagógicas. 

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 em período de férias, com a ação de recuperação de 

alunos com conceito insuficiente nas disciplinas de Cálculo, objetivando diminuir o 

índice de reprovações, através de recuperação de caráter intensivo. O projeto é 

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

exercícios), com apoio de monitores. Ao final das quatro semanas, o aluno é submetido 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.  

Programa de Educação a Distância (EAD) para Graduação Presencial  

O curso de Ciências Econômicas, até o momento, não oferta disciplinas do seu 

currículo na modalidade a distância, o qual poderia abranger até 20% (vinte por cento) da 

carga horária total do curso. Entretanto, a possibilidade desta oferta tem sido debatida no 

colegiado de Graduação e Núcleo Docente Estruturante (NDE). A Escola tem intenção 

de requerer o credenciamento para oferta de cursos de ensino à distancia para cursos de 

pós-graduação lato sensu no ano de 2021. 

Registre-se ainda a oferta de várias disciplinas online (ambiente virtual) tais como: 

História das Relações Étnico-Raciais no Brasil, Questões de Gênero: espaço, voz e poder 
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e LIBRAS. O Ambiente Virtual de Aprendizagem, está consolidado e tem como 

objetivos: 

Integralização 

• Todos os conteúdos, atividades e materiais de todas as disciplinas e de qualquer 

escola da FGV estão agrupados em um único ambiente denominado E-Class.  

• Além de oferecer um rico conteúdo (textos, áudios, vídeos, etc.), o ambiente 

virtual E-Class é um espaço para troca de conhecimentos entre alunos e 

professores. 

Conectividade 

• Facilidade de integração de cada aluno com a sua turma e também, com o 

professor através de chats, e-mails e fóruns. 

• Expansão da rede de contatos, já que cada usuário pode compartilhar o seu perfil. 

Praticidade 

• Ambiente intuitivo, amigável e de fácil navegação. 

• Organização de leituras, trabalhos acadêmicos e entregas de maneira simples e 

rápida. 

Mobilidade 

• Conforto ao acessar o ambiente de qualquer lugar, dentro e fora da rede da FGV. 

• Acesso via multiplataformas: desktop, notebook, tablete (Android e IOS), 

smartphone (Android). 

5.3.3. Ensino de Pós-Graduação 

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

e extensão que visam à capacitação, altamente qualificada, de recursos humanos para a 

docência, a pesquisa e o exercício profissional e que sejam capazes de atuar no processo 

de transformação da realidade nacional e internacional. A Escola oferece o Programa de 
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Doutorado e Mestrado Acadêmicos em Economia, o curso de Mestrado Profissional em 

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

A Pós-Graduação tem se destacado no cenário nacional e apresentado trajetória 

histórica marcada por elevado desempenho, que pode ser quantificado principalmente 

pelas classificações atribuídas pela CAPES (notas dos Programas de Pós-Graduação e 

IGC - índice geral de cursos). Estes resultados reforçam a importância relacional existente 

entre a Pós-Graduação e a Graduação. 

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). 

A Escola investe em ações visando à melhoria de ensino, como: estímulo à 

participação de pesquisadores especialistas do Brasil e exterior, por meio de 

videoconferências, em defesas de dissertações e teses e na ministração de cursos e 

palestras; e treinamento discente no exterior, por meio do doutorado sanduíche, que 

possui como eixo central a ampliação das parcerias internacionais com os Programas de 

Pós-Graduação e que possibilita o aumento de publicações científicas internacionais de 

elevado impacto científico. 

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

destaque para a excelência na formação de seu corpo docente. Nossa política de ensino 
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assegura a contratação e manutenção de um corpo docente formado majoritariamente por 

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

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

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

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

prestam o exame de ingresso no Mestrado em Economia (organizado pela Associação 

Nacional de Centros de Pós-Graduação em Economia – ANPEC) e optam por dar 

prosseguimento a seus estudos na Pós-Graduação (Mestrado/Doutorado). 

A Escola mantém para os alunos de Graduação um ativo programa de Bolsa de 

Iniciação Científica. Os alunos contemplados, ganham uma bolsa para o período de 12 

meses pelo CNPq ou concedida pela própria Escola. Para serem bolsistas de iniciação 

científica, os candidatos passam por um processo de seleção que envolve análise do 

projeto de pesquisa, apreciação do histórico acadêmico do aluno e verificação da 

disponibilidade para execução do projeto. Com esta interação, pensa-se também no 

amadurecimento de aptidões, seja para a formação dos futuros ingressantes no programa 

de Pós-Graduação, bem como na importância da pesquisa para a atuação profissional dos 

estudantes.  

Doutorado e Mestrado Acadêmicos em Economia 

Os Programas de Mestrado e Doutorado seguem os modelos dos principais 

departamentos de economia internacionais, compartilhando o mesmo Ciclo Básico e 

Áreas de Pesquisa.  

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

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

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

Ciência Econômica, mas procurando formar acadêmicos com domínio sofisticado de 

todas as áreas relevantes da Economia. O Mestrado em Economia tem como objetivos 

fornecer ampla e sólida base conceitual em Economia. Prepara os alunos tanto para o 

prosseguimento dos estudos no programa de doutorado da própria Escola ou de outra 
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instituição, quanto para o ingresso imediato em atividades profissionais diversas nos 

setores público e privado e na área acadêmica. 

Em 2020, a Escola recebeu 28 novos alunos em seus programas acadêmicos, sendo: 

17 alunos para o mestrado acadêmico - dos quais 15 selecionados por meio do exame 

Anpec e dois reingressos - e 11 alunos para o programa de doutorado, sendo 9 

selecionados por meio de processo denominado seleção externa e 2 selecionados por 

seleção interna, este último relativo a alunos oriundos do mestrado acadêmico da EPGE. 

No dia 22 de janeiro ocorreu a recepção de Boas-Vindas aos alunos dos Programas 

de Mestrado Acadêmico e Doutorado da FGV EPGE. 

Apesar de as atividades presenciais terem sido interrompidas com a pandemia de 

COVID-19, a Escola fez uma rápida transição para as aulas remotas, por meio do zoom, 

e, com isso, permitiu que os alunos não interrompessem seus planos de estudo (aulas), 

incluindo demais atividades do Programa de Pós-graduação como monitorias, 

apresentações de seminários de tese, grupos de pes-quisa, defesas de dissertação/teses, 

reuniões regulares com a coordenação do Programa etc.  

Com a transição das aulas presenciais para o ensino remoto, docentes e alunos se 

depararam com a necessidade de utilização de novas ferramentas tecnológicas. Os 

discentes passaram a utilizar cada vez mais o ECLASS para acessar conteúdos, provas, 

aulas, entre outros. E os professores passaram a utilizar ferramentas como o ECLASS e a 

VPN da FGV, esta última permitindo acesso remoto, por exemplo, às bases de dados e 

softwares estatísticos disponíveis nos servidores da FGV. Ressalta-se que, até então, estes 

recursos tecnológicos não eram muito utilizados pelos professores.  

A Escola e a FGV ofereceram treinamentos para docentes e foram elaborados 

tutoriais para o uso dos ambientes online para que todos os usuários pudessem utilizá-los 

da melhor maneira possível, proporcionando uma rápida adaptação digital como 

apresentações de seminários de tese, monitorias, grupos de pesquisa, defesas de 

dissertação/teses, reuniões regulares com a coordenação do Programa etc. Outras 

ferramentas pedagógicas modernas, como mesas digitalizadores, foram incorporadas 

pelos professores para o melhor andamento de suas aulas.  
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Foi disponibilizado acesso remoto a programas computacionais, como, por 

exemplo, o STATA, Wolfram Mathematica etc., para que alunos e professores pudessem 

seguir com o cronograma regular de suas aulas.  

Durante todo o ano de 2020, a Escola também optou por fomentar a atividade de 

assistência de pesquisa como forma de aproximação dos alunos dos seus orientadores e 

demais professores da Escola.  Tal ação foi muito importante para manter o vínculo do 

aluno com a Escola, com o Programa e principalmente com a pesquisa. Isso só foi possível 

em função das ferramentas tecnológicas como o Zoom, Teams, VPN e demais softwares 

de pesquisas. 

Os Programas de Mestrado Acadêmico e Doutorado da EPGE contaram também 

com grupos de pesquisa, coordenados e integrados por professores da Escola e alunos da 

pós-graduação, com a realização de webinars semanais e quinzenais nas áreas de 

Macroeconomia, Microeconomia Aplicada e Teoria Econômica. Nesses webinars de 

apoio e estímulo à pesquisa, sempre sob a tutoria dos professores, surgem as discussões 

de temas motivadores para a produção de artigos científicos, teses e dissertações dos 

programas de Mestrado e Doutorado. Em tal atividade foi possível fomentar a 

produtividade no aprendizado dos alunos, dar visibilidade às pesquisas e obtenção de 

resultados. 

Em setembro, foram abertas as inscrições para o Programa de Doutorado Direto da 

EPGE, para preenchimento de vagas para ingresso em 2021. Ao longo do período de 

inscrições, foram realizados encontros através da plataforma Zoom intitulados “Encontro 

com a Coordenação”, que possi-bilitaram aos interessados conhecer melhor o curso, com 

informações que pudessem contribuir para uma escolha mais assertiva. Os encontros 

foram realizados nos dias 26 de agosto e 23 de se-tembro com o coordenador de Pós-

graduação Acadêmica, Prof. Lucas Maestri. Paralelamente ao tradicional processo 

seletivo do Doutorado Direto, denominado seleção externa, a Escola ofereceu 

opcionalmente outra forma de seleção mediante aprovação no curso de Introdução à 

Análise Matemática. O referido curso foi oferecido de agosto a outubro de 2020. Os 

alunos que atingissem média final igual ou maior que 8,0 (oito) poderiam se candidatar a 

vagas ao denominado doutorado direto. Trata-se de um curso um curso optativo 
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pertencente ao Programa de Pós-Graduação da EPGE. Destina-se a alunos(as) da EPGE 

e de outras Instituições de Educação Superior que tenham interesse em se candidatar a 

uma vaga no Programa de Doutorado Direto em Economia da EPGE utilizando como 

forma de ingresso a aprovação no Curso de Introdução à Análise Matemática. O curso 

visa apresentar, de forma introdutória, tópicos em análise real que sejam úteis a quem 

desejar fazer pós-graduação em economia da EPGE em nível de Doutorado.  

Com a oferta do ensino remoto durante a pandemia, via plataforma Zoom, o curso 

obteve um alcance maior porque os(as) candidatos(as) de todo o país puderam participar 

sem a necessidade de deslocamento de sua cidade.   

Em outubro foi aberto o curso eletivo da pós-graduação Análises Empíricas e 

Modelagens Econômicas relacionadas à COVID-19, coordenado pelos professores 

Alexandre Madureira e Rubens Penha Cysne, e trouxe para a Escola uma série de 

palestras de professores e pesquisadores de centros nacionais e internacionais, por meio 

da plataforma Zoom. As apresentações de artigos envol-veram modelagens que 

relacionam aspectos econômicos e a COVID-19, com técnicas matemáticas, estatísticas 

e computacionais. O curso foi aberto a alunos e professores de pós-graduação da FGV e 

para pesquisadores da área, com a apresentação dos seguintes webinars: 

• 8/10 - "Fair Allocation of Vaccines, Ventilators and Antiviral Treatments: 

Leaving No Ethical Value Behind in Health Care Rationing" por Tayfun Sonmez 

(Boston College) 

• 22/10 - "The importance of testing and age-specific policies during the COVID-

19 pandemic" por Cézar Santos (FGV EPGE)  

• 29/10 - "Firm Behavior during an Epidemic" por Luiz Brotherhood (Universitat 

de Barcelona)  

• 5/11 - "Short-Term COVID-19 Forecast for Latecomers" por Marcelo Medeiros 

(PUC) 

• 12/11 - "Simulando os Efeitos de Políticas de Distanciamento Social em São Paulo 

usando um modelo SEIR" por Naercio Menezes-Filho (INSPER, USP)  
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• 19/11 - "Social distancing, temperature, BCG and the evolution of COVID-19: a 

panel-model analysis" por Rubens Penha Cysne/Eduardo Campos (FGV EPGE, 

ENCE) 

• 26/11 - "A multigenerational SIR model: some estimates for Brazil" por Rubens 

Penha Cysne / Alexandre Madureira (FGV EPGE, LNCC)  

• 3/12 - "Asset Prices and Aggregate Demand in a 'COVID-19-Shock': A Model of 

Endoge-nous Risk Intolerance and LSAPs" por Alp Simsek (MIT)  

• 17/12 - TBA - Flavio Toxvaerd (Cambridge) 

Devido à pandemia da COVID-19, no ano de 2020 não foi possível receber os 

candidatos da Anpec 2021 presencialmente. Por este motivo, no dia 19 de novembro de 

2020 foi feita uma apresentação virtual através da plataforma Zoom, pelos nossos corpos 

docente e discente e administrativo para apresentarem os Programa de Mestrado 

Acadêmico da Escola, em particular sua estrutu-ra; as experiências acadêmicas 

internacionais; e oportunidades no campo da pesquisa em geral.  

A Escola ofereceu aos novos alunos da Pós-Graduação acadêmica, selecionados 

para o ano de 2020, os Módulo de Nivelamento em Matemática I, ministrado pelo Prof. 

Alexandre Madureira no período de 25/11/2019 a 20/12/2019, com objetivo de prover 

conhecimento em vários tópicos de Matemática necessários a um aluno ingressante 

nesses dois Programas.  

No âmbito acadêmico, a grade do primeiro ano dos cursos de mestrado e doutorado 

da FGV EPGE possui 11 (onze) cursos obrigatórios, com a seguinte estrutura curricular: 

Análise Matemática I e II; Teoria Microeconômica I, II e III; Teoria Macroeconômica I, 

II e III; Estatística I e II; e Econometria I. Além disso, os alunos têm a possibilidade de 

realizar a prova de suficiência, cuja regra prevê uma nova prova, em janeiro de cada ano, 

para alunos com reprovações em até 4 (quatro) disciplinas. 
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No ano de 2020 os alunos defenderam o total de 13 teses de doutorado e 12 

dissertações de mestrado acadêmico. A produção intelectual discente nesse período 

compreendeu 2 artigos completos publicados em periódicos e sete artigos aceitos para 

publicação.  

No anexo C relacionamos as dissertações e teses defendidas no ano de 2020. 

As Figuras 15 e 16 demonstram a quantidade de dissertações e teses defendidas nos 

últimos anos na Escola.  
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Figura 15 - Dissertações Defendidas nos Últimos Anos 
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Figura 16 - Teses Defendidas nos Últimos Anos 

 

 

Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial 

O Mestrado Profissional em Economia e Finanças (MFEE) é um programa de Pós-

Graduação stricto sensu de alta qualificação que tem como objetivo proporcionar aos seus 

alunos uma formação sólida e aprofundada, por meio da aplicação das mais modernas 

teorias de economia e finanças às atuais questões do mercado financeiro, organização 

empresarial, políticas econômicas e áreas afins. 

Destinado a profissionais de diferentes áreas de atuação que almejam 

aprofundamento técnico e prático nos principais conceitos de Economia e Finanças, o 

mestrado possui quatro linhas de pesquisa: Finanças, Economia Empresarial, Regulação 

e Avaliação de Políticas Públicas e Economia de Infraestrutura. 

Principais atividades de 2020 do Mestrado Profissional 

Desde 2014, o Programa de Mestrado Profissional em Economia e Finanças adotou 

o ensino de ferramentas numéricas e econométricas para complementar cursos teóricos 

em finanças e teoria dos contratos, incluindo novas técnicas em Ciências dos Dados. Essa 

estratégia viabilizou o estudo de duas novas linhas de pesquisa, além da original 

Economia Empresarial e Finanças: Regulação e Avaliação de Políticas Públicas; e 

Economia da Infraestrutura, lançada no segundo semestre de 2018.  

Fonte: Relatório de Atividades 2020 da EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças. 
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Em 2020, a nova linha de pesquisa implementada foi Ciência dos Dados aplicada à 

Economia, utilizando técnicas de fronteira em Ciência de Dados na resolução de 

problemas econômicos. Além das disciplinas já oferecidas no MFEE, os alunos que 

decidirem se dedicar a esta nova linha de pesquisa terão a oportunidade de construir seu 

conhecimento por meio de sólido treinamento teórico, aliado à prática constante via 

aplicação de técnicas de Ciência de Dados a bases reais de domínio público ou privadas. 

A nova linha será disponibilizada por meio de módulos especialmente adaptados para 

cada disciplina do ciclo básico (Matemática, Estatística, Macroeconomia, 

Microeconomia e Econometria), além das disciplinas obrigatórias da especialização: 

Programação, Computação e Engenharia dos Dados, Machine Learning.  

O programa é formulado para que o profissional egresso seja capaz de implementar 

técnicas de fronteira em Machine Learning e outras ferramentas de Data Science, bem 

como liderar equipes especializadas. O curso será permeado por casos práticos de áreas 

de atuação de economia, tais como banking, finanças, infraestrutura, varejo e seguros. 

Entre as potenciais contratantes de egressos do curso estão, além das empresas de 

tecnologia (fintechs, insuretechs e empresas de e-commerce), instituições tradicionais em 

processo de transformação digital. 

Com este objetivo, as turmas do 1º e 2º semestre de 2020 aconteceram neste novo 

formato de curso, sendo os módulos adaptados para o ciclo básico direcionado ao 

aprendizado de R e Phyton, pelo Prof. Rafael Martins de Souza, com formação em 

Ciências Estatísticas e Econometria.  As disciplinas do ciclo obrigatório desta área foram 

lecionadas pelos professores convidados Renato Rocha da FGV EMAP e Genaro Dueire 

Lins, Chief Credit Officer (CCO) da Geru e Membro do Conselho de Administração da 

Empresa de Planejamento Energético (EPE).   

Como este ano fora atípico em função da pandemia do Covid19, a EPGE, bem como 

toda a Fundação Getulio Vargas, teve que adaptar suas aulas para a modalidade mediada 

por tecnologia. Para isso, o programa adotou iniciativas como com a assinatura da 

plataforma Zoom para todos os professores; aquisição de mesas digitalizadoras; 

reorganização dos calendários trimestrais; expansão dos prazos de defesa de dissertação; 

atendimento via WhatsApp e Chat Online; aulas gravadas e material disponível na 



113 

 

plataforma acadêmica ECLASS; e palestras transmitidas no formato de webinars em 

associação com o CERI/FGV. 

A adaptação da nova linha de pesquisa em Ciência dos Dados para a modalidade 

mediada por tecnologia teve um ótimo resultado e, visando sua expansão, a Coordenação 

montou um formato concentrado para oferecer à turma ingressante do 2º semestre de 2020 

uma forma de cursar o Mestrado Profissional à distância, vindo à sede assistir aulas 

presenciais concentradas uma vez por bimestre. Mesmo com a pandemia, tivemos 27 

matrículas nesta turma, com alunos oriundos de vários estados do Brasil.   

Convidamos para dar a primeira aula deste novo formato, o Prof. Bruno Barsanetti, 

recém contratado pela EPGE, Doutor em Economia pela Northwestern University, 

Estados Unidos.  Seu trabalho em geografia econômica foi essencial para que lecionasse 

a disciplina Microeconomia Pós Crise, onde abordou a situação econômica na retomada 

pós pandemia.  

Em 2020, houve a entrada de 65 alunos e a formatura de 22 mestres. 

Pensando sempre na inovação e em novas tendências do País, uma nova linha de 

pesquisa será ofertada para os alunos de 2021/1: Economia e Finanças de Energia. O 

Mestrado da FGV EPGE em Economia e Finanças de Energia proporciona aos alunos 

uma visão abrangente dos negócios de energia, incluindo petróleo; gás (convencionais e 

não); biocombustíveis; fontes renováveis e eletricidade; Recursos Distribuídos de 

Energia; desenho de mercados; trading de commodities; e gerenciamento de riscos e 

financiamentos estruturados. O Curso contará com o forte apoio da indústria de energia e 

intercâmbio com empresas do setor, reguladores e entidades públicas relacionadas. O 

currículo será alinhado com certificações internacionais de Gestão de Riscos em Energia 

e com a possibilidade de intercâmbio com universidades estrangeiras parceiras. 

O corpo docente especializado contará com a expertise nacional e internacional do 

setor, dentre eles: Ashley Brown, Gustavo Ayala, Emilio Matsumura, Kenneth Medlock 

III, Gabriel Fiúza e Bev Dahlby. 
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No decorrer do ano, foram realizadas algumas palestras em formato de lives, como 

os webinars, em parceria com o CERI FGV. Seguem os temas discutidos: 

08 maio - Lançamento do Monitor Regulatório 

04 junho - Workshop Renovação das Concessões 

09 julho - Novo Mercado do Saneamento 

28 julho - Mobilidade Urbana Integrada 

14 agosto - Regulação do Setor Elétrico em Tempos de Covid-19 

24 agosto - Desenhos de Mercado de Eletricidade - Luzes para Modernização 

26 novembro - Sustentabilidade e o Futuro da Distribuição de Eletricidade 

30 novembro - Governança da Transição Energética - Diálogos Setoriais União 

Europeia - Brasil 

A nova estratégia também é acompanhada da proposta de internacionalização do 

programa, por meio de parcerias com escolas de economia de outros países. Durante o 

segundo semestre de 2020, dois alunos realizaram intercâmbio acadêmico internacional 

nas seguintes universidades: Universidade de Lisboa e Universidade de Boston. Em 

decorrência da pandemia, a ida do aluno à Universidade de Boston foi adiada e o mesmo 

cursou disciplinas online oferecidas pela instituição. 

Em 2020, tivemos um total de 22 (vinte e duas) dissertações defendidas, que estão 

detalhadas no anexo D. 
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              Figura 17 - Dissertações Defendidas no Mestrado Profissional 

 

 

Programa de Pós-Doutorado – PNPD/CAPES: 

Em 2020, quatro pesquisadores deram continuidade ao Programa Nacional de Pós-

Doutorado, PNPD/CAPES na FGV EPGE: Flávio Luiz Alves Flores de Moraes, sob a 

orientação do professor Aloisio Araujo; Luiz Antônio de Lima Junior, sob a orientação 

do professor Fernando de Holanda Barbosa; Letícia Faria de Carvalho Nunes, sob 

orientação do professor Francisco Junqueira Mo-reira da Costa; e Campo Elias Soarez 

Villagran, sob orientação do prof. Aloisio Araujo.  

Ao longo do ano de 2020, o pós-doutorando, Flávio Luiz Alves Flores, de Moraes, 

participou 42nd Meeting of the Brazilian Econometric Society (Evento Virtual) com a 

apresentação do artigo "Court Congestion and Creditor Passivity: Evidence from 

Bankruptcy Requests in Brazil". 
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5.3.4. Pesquisa 

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

EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, uma instituição fundamentada no 

princípio da indissociabilidade entre as atividades de ensino de Graduação e Pós-

Graduação, pesquisa e extensão. 

A pesquisa científica pode ser caracterizada como atividade 

intelectual que visa responder às necessidades humanas. 

(SANTOS, 2000, p.15) 

Conforme as políticas de fomento às pesquisas adotadas pela Instituição, e os 

investimentos realizados, há geração de trabalhos científicos que promovem a interação 

entre os pesquisadores Institucionais e os demais pesquisadores do ambiente acadêmico 

nacional e internacional. Na área de pesquisa e de extensão, os alunos são incentivados 

academica e financeiramente a participar de eventos científicos como congressos, 

seminários e conferências. Os projetos de iniciação científica permitem aos alunos 

desenvolverem pesquisas acadêmicas aplicadas a diferentes áreas de interesse. A FGV, 

uma instituição que promove ensino e pesquisa de excelência, cabe formar além de 

líderes, os futuros professores e pesquisadores, responsáveis pelo desenvolvimento da 

ciência em nosso país.  

Programas de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) 

O Programa de Iniciação Científica (PIBIC) tem por objetivo promover o 

desenvolvimento de pesquisa, mediante o encaminhamento de alunos de Graduação para 

a descoberta científica, e convivência com o procedimento e a metodologia adotada em 

ciência e em tecnologia.  

A Escola oferece duas modalidades do programa: o Programa Interno de Bolsas de 

Iniciação Científica e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-

CNPq/FGV). 
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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 a Pós-Graduação; 

• Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa; 

• Estimular pesquisadores produtivos a envolverem alunos de Graduação nas 

atividades científica, tecnológica e artística-cultural; e 

• Proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a 

aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimular o 

desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes das 

condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa. 

Programa de Fomento à Pesquisa 

A pesquisa na FGV EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças tem como 

princípio fundamental estimular o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo, incentivando o trabalho de investigação científica, com a inserção 

de eixos de pesquisa nas matrizes curriculares e nas temáticas de extensão, com vistas ao 

desenvolvimento da ciência, da tecnologia, do conhecimento e da cultura. 

A 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 do Programa de Fomento à 

Pesquisa, com óbvios benefícios para a Escola e a comunidade acadêmica como um todo. 

A Escola considera a pesquisa indispensável para a concretização de seu projeto 

acadêmico, que pressupõe a articulação sistemática do ensino, pesquisa e extensão na 

formação dos futuros profissionais, entendendo que a construção do saber científico é 

fundamental na formação de profissionais capazes de se posicionar e atender às demandas 

da sociedade. 
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O Programa de Fomento à Pesquisa tem como objetivo estimular e apoiar as 

atividades de pesquisa. O Programa tem a característica fundamental de complementação 

dos recursos financeiros captados pelos pesquisadores junto às agências de fomento. As 

solicitações ao Programa incluem solicitações de docentes, bem como de discentes de 

Pós-Graduação e de Graduação. Este fomento de recursos também oferece apoio 

institucional à organização de eventos, participação em eventos nacionais e internacionais 

e a visitas de pesquisadores de outras instituições. 

A seguir demonstramos diversas atividades desenvolvidas e resultados do programa 

de fomento à pesquisa da Escola: 

Artigos Publicados em Periódicos pelos Docentes do Programa de Pós-Graduação 

Em 2020, os docentes da Escola publicaram um total de 16 artigos em periódicos 

científicos. Além disso, os docentes obtiveram aceite para publicação de 11 artigos.  

Intercâmbio dos Docentes da Escola em Eventos Científicos no Brasil e no 

Exterior 

No Anexo E detalhamos o intercâmbio docente em eventos científicos.  

Intercâmbio com Centros de Excelência 

As atividades de pesquisa desenvolvidas na FGV EPGE Escola Brasileira de 

Economia e Finanças possuem ramificações em todo o mundo se considerarmos, entre 

outros aspectos, a abrangência de nossas ações de cooperação internacional. Recebemos 

visita de docentes oriundos de instituições internacionais para, em conjunto com os 

nossos membros do corpo docente, realizarem pesquisas de cunho científico.  

A representatividade em âmbito internacional da Escola é percebida, ainda, nas 

inúmeras participações de alunos e professores em Congressos e outros eventos 

acadêmicos internacionais, em que divulgam os resultados das pesquisas em andamento 

e interagem com pesquisadores dos mais diversos países e culturas, na existência de 

professores e alunos participantes de intercâmbios, nas parcerias estabelecidas com 
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Instituições de Ensino como a Tilburg University, localizada na Holanda, e por meio de 

publicações em periódicos internacionais. 

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. 

Seminários Acadêmicos Promovidos pela Escola  

Os Seminários Acadêmicos promovidos pela Escola possuem o objetivo de difundir 

conhecimentos, estimular o intercâmbio de ideias, aumentar a integração entre os 

pesquisadores da Escola e de outros centros brasileiros e internacionais. No decorrer do 

ano de 2020, foram apresentados 11 (onze) seminários, com temas diversos. A saber:  

1. Seminário de Pesquisa presentado por Bladimir Carrillo (Universidade Federal 

de Pernambuco) "Moving to Poverty? The Legacy of Forced Migration on Human Capital 

in South Africa” – 14/01/2020 

2.Seminário de Pesquisa apresentado por Bruno Barsanetti (Northwestern 

University) "How Does Capital Destruction Impact Economic Activity? Evidence from 

the 1975 Frost" – 21/01/2020 

3. Seminário de Pesquisa apresentado por Mariana Leverde (University of Chicago) 

"Unequal Assignments to Public Schools and the Limits of Schools Choice " – 

24/01/2020 

4. Seminário de Pesquisa apresentado por Santiago Caicedo (University of 

Chicago) "Mandatory Apprenticeship Training in Firms " – 27/01/2020 

5. Seminário de Pesquisa apresentado por Felipe Alves (NYU) "Job Ladder and 

Business Cycles" – 28/01/2020 

6. Seminário de Pesquisa apresentado por Mariano Spector (MIT) "Redistributive 

Fiscal Policy and Marginal Propensities to Consume " – 30/01/2020 
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7. Seminário de Pesquisa apresentado por Sophie Mathes (Arizona State 

University) "The Dynamics of Residential Sorting and Health: Implications of Climate 

Change in the U.S. " – 31/01/2020 

8. Seminário de Pesquisa apresentado por Alexandre Sollaci (University of 

Chicago) "Agglomeration, Innovation and Spatial Reallocation: the Aggregate Effects of 

R&D Tax Credits " – 06/02/2020 

9. Seminário de Pesquisa apresentado por Benedetta Lerva (IIES Stockholm 

University) "Quantifying Externalities in Technology Adoption:Experimental Evidence 

from Ugandan Farmers" – 07/02/2020 

10. Seminário de Pesquisa apresentado por Gustavo Joaquim (MIT) "Bank 

Competition, Cost of Credit and Economic Activity: Evidence from Brazil" – 10/02/2020 

11. Seminário de Pesquisa apresentado por Pablo Muñoz (University of California, 

Berkeley) "Productivity and Sectoral Allocation: The Labor Market of School Principals" 

– 13/02/2020 

A Figura 18 demonstra o número de seminários de pesquisa na Escola nos últimos anos. 

   Figura 18 - Número de Seminários de Pesquisa na Escola nos Últimos Anos 
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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 2020, a EPGE Escola Brasileira de Economia 

e Finanças registrou 7 pesquisadores com este tipo de bolsa. 

Produção Intelectual Discente  

No ano de 2020, alunos da EPGE publicaram 2 artigos e tiveram outros sete aceitos 

para publicação. A seguir, a lista detalhada de tais publicações: 

Artigos Completos Publicados em Periódicos 

 

SILVA, Marcelo Resende de Mendonça e; FREIRE, Gustavo Bulhões Carvalho da 

Paz.  Conditional growth vo-latility and sectoral comovement in U.S. industrial 

production, 1828-1915.Empirical economics.  vol.  59, pp.3063-3084, 2020 

AZZONI, Carlos Roberto; GODINHO, Mateus Machado.  Prestígio da faculdade e 

sucesso profissional do economista no Brasil. Economia aplicada.  2020- Não publicado 

até dezembro de 2020 

 

Artigos aceitos para publicação 

 

1. IACHAN, Felipe Saraiva; SANTOS, Cézar Augusto Ramos; GOMES, Diego 

Braz Pereira. Labor Earnings Dynamics in a Developing Economy with a Large Informal 

Sector. Journal of Economic Dynamics & Control. 2020; 

2. CASTILHO, Rafael de Braga. Minimum Initial Application and Price 

Discrimination in the Fund Market. Revista Brasileira de Economia. vol. 73, pp. 471-487, 

2019 

3. ALMEIDA, Caio Ibsen Rodrigues de; FARIA, Adriano Augusto de; ORNELAS, 

Rafael Amaral. Escolha empírica de carteira ótima e sua influência na estimação dos 

parâmetros da função utilidade do tipo Kreps-Porteus. Brazilian Review of Econometrics. 

2020; 
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4. DELALIBERA, Bruno Ricardo; BARROS JÚNIOR, Fernando Antônio de. 

Market frictions, misallocation of talent and development. Economics bulletin. vol. 38, 

pp. 2410-2430, 2020; 

5. ALMEIDA, Caio Ibsen Rodrigues de; VICENTE, José Valentim Machado; 

GARCIA, Ruiz; ARDISON, Kym Marcel Martins. Nonparametric Tail Risk, Stock 

Returns and the Macroeconomy. Journal of Financial Econometrics. 2020; 

6. FREIRE, Gustavo Bulhões Carvalho da Paz. Conditional growth volatility and 

sectoral comovement in U.S. industrial production, 1828-1915. Empirical Economics. 

2020; 

7. ALMEIDA, Caio Ibsen Rodrigues de; TESSARI, Cristina; RICCA, Bernardo de 

Oliveira Guerra. Idiosyncratic Moments and the Cross-Section of Stock Returns in Brazil. 

Brazilian Review of Econometrics. vol. 36, pp. 99- 131, 2020. 

Participação Discente em Eventos Nacionais e no Exterior 

Em 2020, sete alunos participaram de eventos no Brasil e no exterior: 

 

1 - Rafael Carlquist Rabelo de Araujo (Doutorado):  

04/06/2020 a 05/06/2020 – Apresentou o artigo “Efficient Forestation in the Brazilian 

Amazon: Evidence from a Dynamic Model” no Association of Environmental and 

Resource Economists Summer Meeting (Evento Virtual). 

 

08/12/2020 a 10/12/2020 – Apresentou o artigo “Efficient Forestation in the Brazilian 

Amazon: Evidence from a Dynamic Model” no 2020 RIDGE VIRTUAL FORUM 

Workshop on Environmental Economics (Evento Virtual)  

 

2 - Gabriel Nemer Tenoury (Mestrado):  

08/12/2020 a 10/12/2020 - Apresentou o artigo "Early Schooling and Maternal Labor 

Market Outcomes: Evidence from a New School Entry Policy Using Exact Date of 

Birth in Brazil" no 42nd Meeting of the Brazilian Econometric Society (Evento 

Virtual)  
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3 - Guilherme Kira (Doutorado):  

08/12/2020 a 10/12/2020 - Apresentou o artigo "A Dynamic Rational Inattention 

Model under Mixed-Frequency: Estimation and Testing using a Panel of Forecasts" 

no 42nd Meeting of the Brazilian Econometric Society (Evento Virtual)  

 

4 - Gustavo Bulhões Carvalho da Paz Freire (Doutorado):  

08/12/2020 a 10/12/2020 - Apresentou os artigos "Minimum Dispersion Risk-Neutral 

Measures and Asset Prices in Incomplete Markets" e "Tail Risk and Investors' 

Concerns" no 42nd Meeting of the Brazilian Econometric Society (Evento Virtual) 

 

5 - Rafael Carlquist Rabelo de Araujo (Doutorado):  

04/06/2020 a 05/06/2020 – Apresentou o artigo “Dynamic Discrete Choice 

Estimation of Demand for Carbon*” no Association of Environmental and Resource 

Economists Summer Meeting (Evento Virtual)  

 

6 - Ricardo Brito Guedes (Doutorado):  

08/12/2020 a 10/12/2020 - Apresentou o artigo "Real Estate Market in Developing 

Countries: Slums and Housing Supply" no 42nd Meeting of the Brazilian 

Econometric Society (Evento Virtual) 

 

7 - Serge Thomas Jacques de Valk (Doutorado):  

08/12/2020 a 10/12/2020 - Apresentou o artigo "Inflation Targeting under Fiscal 

Fragility" no 42nd Meeting of the Brazilian Econometric Society (Evento Virtual) 

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 estudo.  

No ano de 2020, três alunos da EPGE participaram de programas de Doutorado 

sanduíche. São eles: Gabriel Richter de Almeida, na Wharton School, University of 
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Pennsylvania; Gustavo Bulhões Carvalho da Paz Freire, na Princeton University; e Maria 

Eduarda Ferraz Freire, na Columbia University. 

Doutorado no Exterior 

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 carreiras da EPGE Escola Brasileira de 

Economia e Finanças. Dos que optam pelo Doutorado, boa parte o faz na própria Escola 

e os demais no exterior.  

Em 2020, a Escola teve dois alunos aceitos em importantes universidades 

estrangeiras. No Quadro 15 relacionamos os alunos, as universidades estrangeiras e o 

período:  

          Quadro 15 - Alunos aceitos em Programa de Doutorado no exterior 

Alunos Universidade Período 

Marcelo Barbosa Ferreira  Princeton University  2020 

Igor Antônio Araújo Carreira University of British Columbia 2020 

 

Intercâmbio Discente da Graduação  

A EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças mantém acordos de cooperação 

acadêmica com instituições de ensino superior estrangeiras. Como resultado dessas 

parcerias, a FGV EPGE envia seus alunos para estudarem por um ou dois semestres no 

exterior. Tais acordos também permitem que a Escola receba alunos internacionais em 

seus cursos. Nos quadros abaixo, apresen-tamos os alunos outgoing (brasileiros que 

foram para o exterior) e incoming (estrangeiros na EPGE). 

  

Fonte: Relatório de Atividades da EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, 2020. 
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O ano de 2020, em decorrência da pandemia do COVID-19, foi bastante desafiador 

para a promoção do intercâmbio acadêmico. Mesmo com a mobilidade estudantil bastante 

impactada e reduzida pelo contexto relatado, alguns alunos puderam ter uma experiencia 

acadêmica internacional parcial ou integralmente mediada pela tecnologia. 

O Quadro 16 apresenta os oito alunos do curso de Gr aduação  da Escola que 

participaram de programas de intercâmbio no exterior durante o ano de 2020.1: 

Quadro 16 - Alunos da Escola em Intercâmbio no Exterior no Ano de 2020.1 

Alunos País Instituição Período 

Renan Cardoso Alemanha Universität Würzburg 2020.1 

Helena Zahar Vaz França Université  Paris Dauphine 2020.1 

Pedro Cytryn Fernandes França Université Paris Dauphine 2020.1 

Pedro Duncan Países Baixos Tilburg University 2020.1 

Lucas Andrade Nunes Espanha Universidad Carlos III de 

Madrid 

2020.1 

Marcos Roberto Tabach Espanha Universidad Carlos III de 

Madrid 

2020.1 

João Pedro B. M. Sento-

Sé 

Alemanha Frankfurt School of Finance 

and Management 

2020.1 

Heitor M. F. Campos Suíça University of  St. Gallen 2020.1 

 

Dos alunos que se encontravam no exterior durante o 1º semestre do ano, alguns 

optaram por continuar no país estrangeiro, registrados nas IES parceiras (as aulas 

passaram a ser mediadas por tecnologia); outros optaram por cancelar o intercâmbio, 

retornar ao Brasil e solicitar inscrição em disciplinas da FGV EPGE; e ainda houve alunos 

que retornaram ao Brasil, mas se mantiveram cursando matérias das Escolas parcerias. 

Para o 2º semestre do ano, a Coordenação da área internacional da FGV EPGE, 

juntamente com a Coordenação da Graduação optaram por sugerir aos alunos de 

Graduação que adiassem seus planos de estudo no exterior, em decorrência de todos os 

cenários de incerteza e insegurança que o mundo ainda se encontrava. 

  

Fonte: Relatório de Atividades da EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, 2020. 
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Todos os alunos que estavam para iniciar suas aplicações concordaram com a 

sugestão dada. Apenas dois alunos do programa de Mestrado Profissional em Economia 

e Finanças decidiram por manter suas inscrições e foram aceitos pelas IES conveniadas 

para estudos a distância. 

Nesse mesmo período, 10 (dez) alunos, oriundos de Escolas estrangeiras 

conveniadas, estiveram em intercâmbio em 2020.1: (Quadro 17). 

         Quadro 17 - Alunos Estrangeiros em Intercâmbio no Curso de Graduação no Ano de 2019 

Alunos País Instituição Período 

Beatrice Fontanive Itália Bocconi University 2020.1 

Nicolas-Jöel Marié Berheide Espanha Univesitat Pompeu Fabra 2020.1 

Muriel Bour França Université Clermont 

Auvergne 

2020.1 

Melchior Clerc França Université Clermont 

Auvergne 

2020.1 

Hugo Daubié França Université Paris Dauphine 2020.1 

Frederico Bartolomeu Rebelo 

Andrade Perestrelo Pinto 

Portugal Universidade Nova de 

Lisboa 

2020.1 

Cristiano Lorenzo França Université Toulouse 1 

Capitole 

2019.2 e 2020.1 

Alvaro Lopez Rodriguez Espanha Universidad Carlos III de 

Madrid 

2019.2 e 2020.1 

Nicolas Balmaseda Cid Espanha Universidad Carlos III de 

Madrid 

2019.2 e 2020.1 

Laura Parmakovic Áustria IMC Fachhochschule Krems 2019.2 e 2020.1 

 

Para o segundo semestre o ano, foi sugerido, aos alunos estrangeiros, que estavam 

aplicando para estudar na FGV EPGE, o adiamento da vinda para o Brasil. Todos 

acataram a sugestão então dada.  

Benefícios importantes trazidos pela experiencia de um intercâmbio acadêmico 

internacional são a possibilidade de realizar networking, conhecer nova cultura e língua, 

viajar e imergir no cotidiano de um novo país. Todas essas possibilidades foram 

Fonte: Relatório de Atividades da EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, 2020. 
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prejudicadas por conta da pandemia. Essa foi a motivação da proposta de adiamento dos 

intercâmbios.  

Além dos alunos que realizam intercâmbio de longa duração (1 ou 2 semestres), 

destacamos que as alunas Julia Lima de Fonseca, Anne Franco Cunha e Luisa Rodrigues 

Corrêa Curcio, que haviam sido contempladas com bolsas de estudos do programa FGV 

Sorbonne, realizaram o programa de janeiro até fevereiro em Paris.  

Já Bernardo Cardoso Siqueira Albernaz, selecionado no processo do programa de 

bolsas de estudo Ibero Americanas, do Santander Universidades, adiou seu intercâmbio 

internacional e deve utilizar sua bolsa no primeiro semestre de 2021, conforme autorizado 

pelo Santander Universidades.  

No processo seletivo do Programa FGV Sorbonne, realizado no segundo semestre 

de 2020, a aluna Catarina Kreitlon Pereira foi agraciada com uma das vagas. Ainda em 

decorrência da pandemia, o programa será realizado no início do ano de 2022. 

Programa de Apoio à Edição de Periódico Científico 

O papel das revistas científicas é o de promover a comunicação dos resultados dos 

trabalhos científicos à comunidade científica e à sociedade. 

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. A revista publica artigos 

sobre as diversas áreas da ciência econômica, e qualquer tema e metodologia podem ser 

encontrados nas suas páginas, desde que estejam na fronteira do seu ramo de 

conhecimento, e se pautem pelo rigor e sofisticação que vêm desde o primeiro número.  

A RBE, cujo Editor-chefe é o Professor Ricardo Cavalcanti, possui avaliação B1 

no Qualis/Capes, cuja maior classificação é A1, conferida exclusivamente aos periódicos 

internacionais em Economia, como por exemplo, Econometrica (Chicago), Economic 

Theory, Journal of Econometrics, The American Economic Review, Cambridge Journal 

of Economics e The Review of Financial Studies.  
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Em 2020, a RBE, que, de acordo com o fator de impacto H index 11, está entre as 

três principais revistas brasileiras, publicou em suas quatro edições do volume 74 um total 

de 24 artigos. No Anexo G relacionamos as quatro edições publicadas no ano de 2020.  

5.3.5. Extensão 

A Escola entende a extensão como um processo educativo, sociocultural e de 

caráter científico e que está vocacionada para articular o ensino com a pesquisa e 

viabilizar a relação construtiva entre a faculdade e a sociedade. São consideradas como 

atividades de extensão os eventos técnico-científicos: organização de congressos, 

colóquios, encontros, seminários, ciclos de debates, simpósios, mesas redondas, 

conferências, oficinas, workshops, eventos artístico-culturais com foco em conteúdos que 

privilegiem a educação continuada na área de estudo do educando.  

Ao longo dos últimos anos, 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; e 

• Manual de atividades complementares do curso de Graduação. 

Através das atividades de extensão que a Escola exerce a sua missão de manter 

compromisso com as responsabilidades sociais da comunidade, contribuindo para a 

melhoria da qualidade de vida e da cidadania.  

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

desenvolvimento social e inclusão. 

No Anexo H, demostramos a participação de alunos em vários eventos, cursos, 

palestras, visitas a museus, eventos esportivos e culturais promovidos pela Escola ou em 

colaboração com outras Instituições de Ensino Superior (coirmãs). 

Programa de Internacionalização - Mobilidade Acadêmica/Intercâmbio-Discente 

A internacionalização abrange um amplo campo de ações, sendo um processo 

dinâmico que envolve ensino, pesquisa, extensão e formação de recursos humanos de alto 

nível. A internacionalização, nesse contexto, significa mobilidade de pessoas e 

conhecimento.  

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. 

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 estrangeiros que foram 

nomeados, pelos nossos conveniados, ao nosso Setor de Intercâmbio Acadêmico.  
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No Anexo I, relatamos uma série de eventos desenvolvidos pelo setor de 

Intercâmbio Acadêmico ao longo do ano de 2020, com a finalidade de apresentar a Escola 

e seu programa de intercâmbio aos alunos, potenciais candidatos e universidades 

internacionais.  

5.3.6. Comunicação com a Sociedade  

5.3.6.1. Meios de Comunicação com a Sociedade  

A Escola organiza e controla sua comunicação com a sociedade, com o objetivo 

principal de fomentar a divulgação das atividades de ensino, pesquisa e extensão; a 

transparência administrativa; o intercâmbio com a comunidade externa e o entrosamento 

dos docentes, discentes e corpo técnico-administrativo.  

As estratégias e meios utilizados para comunicação e divulgação têm por objetivos 

promover o fortalecimento da imagem institucional interna e externa; divulgar de forma 

contextualizada a trajetória histórica da organização e o seu projeto de desenvolvimento 

institucional; aperfeiçoar os canais internos de comunicação; ampliar a formalização dos 

espaços de discussão na organização; promover ampla divulgação dos cursos e programas 

institucionais e divulgar seus cursos e serviços. Atualmente, são utilizados os seguintes 

mecanismos para comunicação interna e externa:  

• Site da Escola (público interno e externo) - https://EPGE.fgv.br/pt  

• Folhetos, cartazes, faixas, convites, murais (público interno);  

• Publicidade e Propaganda com meios de comunicação de massa – jornais, 

revistas, televisão, rádio e sites (público interno e externo);  

• Portal FGV, website institucional onde estão disponíveis e atualizadas todas as 

informações sobre cursos de Graduação, eventos de extensão, pesquisa, cursos de 

Pós-Graduação, biblioteca, assim como notícias de interesse da comunidade 

acadêmica e da sociedade como um todo;  

http://emap.fgv.br/
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• Sistema de Reservas da Biblioteca, com acesso pelo link no Portal FGV - 

http://sistema.bibliotecas.fgv.br/, que permite aos acadêmicos consultarem o 

acervo da biblioteca e realizarem reservas e renovação de livros via internet. 

Além dos canais mencionados acima, a FGV conta também com a Diretoria de 

Comunicação e Marketing (DICOM), que tem 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. 

5.3.6.2. Comunicações 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. No Anexo J descreveremos os vários canais de comunicação da Escola. 

5.3.7. Política de Atendimento aos Discentes e Egressos  

A EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças adota uma política de 

atendimento ao discente que se baseia na comunicação sistemática e contínua com a 

comunidade acadêmica. Ciente da relevância de canais eficientes de comunicação, a 

Escola oferece aos alunos regularmente matriculados um leque de opções. Abaixo 

citaremos os principais:  

Coordenações de Cursos 

Os cursos oferecidos pela Escola são coordenados por docentes de tempo integral, 

com dedicação exclusiva, que possuem suas atividades distribuídas entre disciplinas, 
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projetos de pesquisas 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 turma, do Núcleo de Apoio 

Pedagógico, da Ouvidoria e por e-mail. 

Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) 

O NAP atua de forma efetiva como um canal de apoio ao coordenador do curso de 

Graduação, e que tem por competência acompanhar e supervisionar a execução do Projeto 

Pedagógico do Curso, além de atuar junto aos discentes e professores com vistas a atender 

suas demandas didático-pedagógicas e psicopedagógicas. O NAP acompanha o discente 

desde o momento de seu ingresso no curso até a sua conclusão, atendendo-o em suas 

necessidades individuais e/ou coletivas, emocionais e/ou cognitivas e em qualquer outra 

forma de aprender, de ser e de se relacionar com o interdisciplinar e dinâmico mundo do 

conhecimento do ensino superior. O Núcleo adota uma postura ativa de busca das 

manifestações dos alunos sobre sua experiência ao longo das atividades acadêmicas, suas 

dúvidas, sugestões e necessidades especiais. 

Secretaria de Registros Acadêmicos (SRA) 

A SRA 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. 
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Ouvidoria 

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 (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. 

Serviço Médico 

A Fundação Getulio Vargas disponibiliza atendimento médico em casos de 

emergência, para professores, funcionários e alunos. O Serviço Médico da FGV funciona 

de 2ª feira a 6ª feira, das 8h às 21h45min, no 15º andar, Sala 1514. 

Programa de Acompanhamento de Egresso 

A EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças entende que a aprendizagem é 

um processo contínuo e, por este motivo, procura sempre ampliar e fortalecer as relações 

com seus egressos. Desta maneira, é gerado um ciclo permanente de retorno e reciclagem, 

de contribuição para a Escola, com a colaboração de seus ex-alunos sobre o que enfrentam 

no mercado de trabalho. 

A Escola, reconhecendo a importância do acompanhamento de seus egressos, 

desenvolveu um canal de comunicação específico com os alunos formados pela Escola. 

O Programa de Acompanhamento de Egresso consiste numa ferramenta de pesquisa e 

avaliação, que possui o objetivo de facilitar a troca de experiências e a integração 

egresso/aluno/empresa/instituição.  

O Programa possibilita o acompanhamento profissional e a inserção no mercado de 

trabalho de seus ex-alunos. Além disso, permite a avaliação da eficácia dos serviços 

educacionais promovidos pela IES, a adequação das matrizes curriculares na adequação 

do perfil profissional de seus egressos e a análise da inserção dos ex-alunos no mundo do 

trabalho. 
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Objetivos Gerais do Programa 

Estabelecer um relacionamento contínuo com os egressos para incrementar a 

missão principal da Escola, que é a formação de recursos humanos. Conhecer e 

acompanhar o desenvolvimento deles constitui um retorno importante para a qualidade 

do trabalho realizado e os necessários ajustes para a eficiência, a sinergia e a valorização 

dos cursos oferecidos pela instituição. 

Objetivos Específicos 

• Identificar o índice de satisfação dos profissionais formados pela Instituição, o 

grau de compatibilidade entre a sua formação e as demandas da sociedade e do 

mundo do trabalho, e as suas expectativas quanto à formação profissional 

continuada; 

• Avaliar o desempenho institucional, por meio do acompanhamento da situação 

profissional dos egressos; 

• Manter registros atualizados de alunos egressos; 

• Avaliar o desempenho da instituição, através da pesquisa de satisfação do 

formando e do acompanhamento do desenvolvimento profissional dos ex-alunos; 

e 

• Proporcionar encontros entre os egressos, com atividades programadas de 

integração. 

Instrumentos de Coleta de Dados 

Os dados são coletados através do “facebook” do Núcleo de Estágio e 

Desenvolvimento de Carreira - NEDC e também por meio de questionário eletrônico 

aplicado junto aos egressos de todos os cursos oferecidos pela Escola.  

Aplicação dos Instrumentos de Coleta de Dados 

Os questionários são integrados à página da internet da EPGE Escola Brasileira de 

Economia e Finanças. O conjunto de resultados destes questionários é sistematizado e 

representado por meio de tabelas e gráficos. 
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O questionário está apresentado no Anexo K. 

5.3.8. 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 cem (100) vagas anuais, compreendendo aulas matutinas e 

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

A admissão no Programa de Doutorado e Mestrado Acadêmico em Economia 

ocorre no mês de novembro de cada ano, dentro dos princípios de igualdade e 

impessoalidade. O ingresso no curso de Mestrado Acadêmico 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). 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. 
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5.3.8.1. Bolsas Acadêmicas 

A Escola concede bolsas de estudo divididas 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 10 (dez) 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 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 pode chegar 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 da FGV neste processo, para fins 
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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 dependem da observação dos seus respectivos critérios expressos no 

Regulamento de Bolsas. 

Bolsa ENEM 

O curso de Ciências Econômicas oferece 5 (cinco) bolsas de 100% por mérito para 

os cinco primeiros colocados na classificação do ENEM com média aritmética das notas 

das provas objetivas e da redação igual ou superior a 800. Esta bolsa será válida 

unicamente para ingresso no curso no primeiro semestre do ano a que se refere o processo 

seletivo, à semelhança do vestibular. 

Bolsa a Funcionários e Dependentes 

Esta bolsa 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. 

Bolsa 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 2020 com um total de 97 (noventa e sete) alunos no 

Mestrado e Doutorado acadêmicos. Os alunos tiveram disponível um total de 57 
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(cinquenta e sete) bolsas de estudos distribuídas ao longo do ano. Esse portfólio é 

financiado pelas agências públicas e privadas. Contudo, cabe à EPGE a administração e 

controle desse fundo, demonstrado na tabela “Estoque de Bolsas de Estudo em 2020”. 

Com este recurso, a Escola financia 26 (vinte e seis) bolsas de mestrado, 31 (trinta e um) 

bolsas de Doutorado, além de apoiar o custeio com elaboração de dissertações/teses e 

fomentar o intercâmbio internacional dos discentes e docentes. 

O convênio atual estabelecido entre a EPGE e o PROEX (Programa de Excelência 

Acadêmica) teve início em 2008 e foi renovado para o quadriênio de 2018 a 2022. Este 

apoio viabiliza, também, a visita frequente 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. 

Nos últimos anos, houve uma crescente demanda dos alunos de mestrado para 

realização do doutorado no exterior. Para estimular a permanência dos alunos no 

programa de doutorado, a EPGE tem custeado parcialmente a ida dos alunos interessados 

no intercâmbio, quando estes não conseguem bolsas institucionais.  

                           Quadro 18 - Estoque de Bolsas de Estudo em 2020 

 

 

Convênios Institucionais 

Como mencionado anteriormente, em 2020, a FGV EPGE manteve o convênio 

institucional com a CAPES/PROEX que contribuiu com o fomento à atividade de 

pesquisa e participações em congressos. 

A FGV EPGE participa também de outro programa da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (Capes), denominado Programa 

2020 (jan- mar)

Graduação 1,1

Pós-Graduação 3,4

Quantidade de bolsas de extensão

Fonte: Tesouraria da EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, 2021. 
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Institucional de Internacionalização (PrInt), destinado às IES com comprovada excelência 

acadêmica em seus programas de pós-graduação.  

O programa tem os seguintes objetivos: 

I.  Fomentar a construção, a implementação e a consolidação de planos 

estratégicos de internacionalização das instituições contempladas nas áreas do 

conhecimento por elas priorizadas;  

II.  Estimular a formação de redes de pesquisas internacionais com vistas a 

aprimorar a qualidade da produção acadêmica vinculadas à pós-graduação;  

III.  Ampliar as ações de apoio à internacionalização na pós-graduação das 

instituições contempladas;  

IV.  Promover a mobilidade de docentes e discentes, com ênfase em doutorandos, 

pós-doutorandos e docentes para o exterior e do exterior para o Brasil, 

vinculados a programas de pós-graduação stricto sensu com cooperação 

internacional;  

V.  Fomentar a transformação das instituições participantes em um ambiente 

internacional; e 

VI.  Integrar outras ações de fomento da Capes ao esforço de internacionalização. 

O processo seletivo para a obtenção de tais recursos levou em consideração a 

apresentação do plano de internacionalização da pós-graduação da Escola para apreciação 

de especialistas nacionais e internacionais.  

A análise de mérito envolveu um diagnóstico institucional, capacidade técnica do 

grupo gestor, coerência e viabilidade da proposta – bem como seu caráter inovador –, 

além da sua relevância, considerando o impacto sobre a instituição.  
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O resultado baseou-se não apenas na qualidade da instituição proponente, mas 

também na habilidade para escolher as áreas e parcerias estratégicas de acordo com a 

vocação da IES. 

Dada a inserção internacional da Escola, anteriormente mencionado, entende-se que 

o recebimento de recursos da CAPES por cinco anos para itens como Auxílio para 

Missões de Trabalho no Exterior; Recursos para Manutenção de Projetos; Bolsas no 

Exterior (Doutorado Sanduíche, Professor Visitante Junior, Professor Visitante Sênior, 

Capacitação em cursos de curta duração ou “summer/winter schools”); e Bolsas no País 

(Jovem Talento, Professor Visitante, Pós-Doutorado) contribuirá de forma decisiva para 

a busca de maior protagonismo não somente no âmbito doméstico, como também no 

exterior. 

Maiores detalhes sobre o Programa Institucional de Internacionalização (PRINT) 

podem ser encontrados no link: https://EPGE.fgv.br/pt/capes-print 

Segue abaixo a relação detalhada de Projetos CAPES PRINT organizados por: Tema / 

Título do Projeto / Coordenador.1. Desenvolvimento Econômico e Social / Educação 

como motivador de inserção social / Pedro Cavalcanti Ferreira. 

2. Desenvolvimento Econômico e Social / Economia Ambiental: Desmatamento, Uso da 

Terra e Mudanças Climáticas / Francisco Junqueira Moreira da Costa. 

3. Competitividade e desenvolvimento empresarial / Aprimoramento da Lei de Falências 

/ Luis Henrique Bertolino Braido. 

4. Competitividade e desenvolvimento empresarial / Mercado Competitivo de Seguros / 

Humberto Moreira. 

5. Competitividade e desenvolvimento empresarial / Regulação Econômica, Novos 

Modelos de Negócio para Utilities e Desenho de Mercados / Joisa Dutra. 

6. Política Monetária Fiscal / Política Monetária Fiscal / João Victor Issler. 

7. Política Monetária Fiscal / Teoria de Finanças e Finanças Empírica / Cecília Machado. 
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8. Política Monetária Fiscal / Política Macroeconomia em Eminências de Crises: o risco 

de fragilidade fiscal e de crises externas / Aloisio Pessoa de Araujo. 

9. Política Monetária Fiscal / Desenho de sistemas tributários eficientes na presença 

crônica de evasão e informalidade / Felipe Iachan. 

Em 2020, o professor Marcelo Moreira recebeu a Bolsa de Pesquisador Visitante 

no Exterior – Senior, para pesquisar na UC Berkeley – EUA, pelo período de Janeiro/2020 

a Maio/2020, com prorrogação até Dezembro/2020. O objetivo da sua visita é trabalhar 

em variáveis instrumentais e inferência em estatísticas não regulares, colaborar com o 

grupo de econometria e apresentar seminário no departamento de econometria da 

Universidade. 

Aporte de Empresas Privadas 

O BOCOM BBM participa com o patrocínio de uma bolsa para o mestrado e duas 

bolsas de iniciação científica para os alunos da Graduação em Economia.  

O Bahia Asset participa com o patrocínio de uma bolsa para o mestrado em 

Economia e duas bolsas de iniciação científica para os alunos da Graduação em 

Economia. 

5.3.9. Fomento à Iniciação Científica (PIBIC) 

O Programa de Iniciação Científica (PIBIC) visa despertar a vocação científica dos 

alunos e incentivar novos talentos potenciais entre estudantes de Graduação, através de 

sua participação em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.  

A Escola disponibiliza por um período de 12 meses um total de 12 bolsas, sendo 7 

bolsas custeadas pelo CNPq e 5 custeadas pelo programa institucional da FGV. O uso 

de recursos financeiros próprios para aumentar o número de alunos de iniciação 

científica mostra o firme compromisso da FGV com despertar da vocação científica de 

seus alunos de graduação. 
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No ano de 2019, um novo grupo de alunos da Graduação foi contemplado com as 

bolsas do PIBIC para o período de agosto/2019 a julho/2020 e no segundo semestre 

deste ano a Escola selecionou um novo grupo para o período de agosto/2020 a 

julho/2021. 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação científica tem os seguintes 

objetivos: 

• Despertar vocação científica e incentivar novos talentos potenciais entre 

estudantes de Graduação; 

• Estimular uma maior articulação entre a Graduação e Pós-Graduação; 

• Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa; 

• Estimular pesquisadores produtivos a envolverem alunos de Graduação nas 

atividades científica, tecnológica e artística-cultural; e 

• Proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a 

aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimular o 

desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes das 

condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa. 

Na Tabela 4 listamos os alunos contemplados com as bolsas de iniciação científica 

do CNPq e da FGV para o período que compreendeu os anos de 2019 e 2020. O início 

das bolsas aconteceu em agosto de 2019 e o término em julho de 2020. 
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Tabela 4 - Lista de Alunos Bolsistas no Programa de Iniciação Científica 2019/2020 

Nome Orientador Título do projeto 

Ângelo Donizeti Lorenço 

Junior 

Humberto Luiz Ataíde 

Moreira  

Solução ótima do problema de risco moral com 

invalidade do First-Order Approach. 

Daniel Augusto Medeiros 

Veloso 

Luis Henrique Bertolino 

Braido  

Análise Microeconômica da Concorrência no 

Mercado de Streaming 

Emanuelle Peixoto Nunes Sérgio Rodrigo Marchiori 

Praça  

Burocracia. Política. Ministério da Fazenda. 

Política Econômica. Cargos de Confiança. 

Giovana de Carvalho Ferreira Edson Daniel  

Gonçalves  

Mercado de Ações – Análise dos métodos de 

tomada de decisão 

Guilherme Morais Santos 

Temporim 

Marcelo Cortes Neri  A implementação da biometria no processo 

eleitoral brasileiro: impactos sobre a 

representatividade e as políticas publicas 

Heitor Trielli Zanoni Ferreira Lucas Jóver Maestri Análise do mercado de crédito brasileiro sob 

assimetria informacional 

João Victor Silva dos Santos Humberto Luiz Ataíde 

Moreira 

Uma abordagem comportamental sobre a decisão 

no jogo de bens públicos 

Lee Bozzola Borges Yuri Fahham Saporito  Notas introdutórias ao cálculo das variações e 

aplicações a modelagem dinâmica na 

Macroeconomia 

Luciano Fabio Busatto 

Venturim 

Humberto Luiz Ataíde 

Moreira  

Modelos de Troca Bilateral em Rede 

Marcos Paulo Ferreira Duarte Jairo Cesar Marconi-

Nicolau  

Fragmentação partidária e performance 

administrativa num contexto municipal 

Marcos Willi Reis  

Campos 

Lucas Jóver Maestri  A Economia e os Riscos da Guerra 

Maria Catharina Kako 

Kamiguchi 

Edson Daniel Gonçalves  Comparação entre os mercados de capitais e 

financeiros no Brasil e no mundo 

Rodrigo Luiz Gabriel  

Cirino 

Humberto Luiz Ataíde 

Moreira 

Escolha sob Incerteza e Limites de Arbitragem: 

Uma abordagem comportamental 

  

  

Fonte: Relatório de Atividades da EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, 2020. 
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No mês de setembro de 2020 iniciou-se um novo ciclo das bolsas de Iniciação 

Científica do CNPq e da FGV, para o período com vigência até julho de 2021. Na Tabela 

5, constam os alunos contemplados para o período de 2020/2021. 

Tabela 5 - Lista de Alunos Bolsistas no Programa de Iniciação Científica 2020/2021. 

Nome Orientador Título do projeto 

Ana Clara Teixeira 

Vasco  

Pedro Henrique Engel 

Guimarães e Marcelo 

Sant’Anna (coorientador) 

Análise do Programa de Despoluição de 

Bacias Hidrográficas (PRODES) 

 

Bernardo Cardoso 

Siqueira Albernaz 

Bruno Ricardo Delalibera Armadilha Da Renda Média Na América 

Latina: Análise E Soluções 

Caio Pacheco Miguez Lucas Jover Maestri 

 

Licitação e Regulação em países em 

desenvolvimento 

Carolina Carvalho Nogueira Jairo Cesar Marconi 

Nicolau 

O Impacto da Pandemia de Covid-19 nas 

Democracias 

Daniel Augusto Medeiros 

Veloso 

Humberto Luiz Ataíde 

Moreira 

Os Impactos do Investimento em Capital 

Humano na Redução da Criminalidade: uma 

Abordagem Teórica 

Eduardo Bithencourt Irie Edson Daniel Lopes 

Gonçalves 

Análise dos métodos de tomada de decisão no 

mercado financeiro 

João Pedro Catão 

Queiroz da Silva 

Lucas Jover Maestri 

 

Sinalização e o papel das FinTechs na 

democratização do crédito 

João Victor Silva dos Santos Humberto Luiz Ataíde 

Moreira 

Uma abordagem comportamental sobre a 

decisão no jogo de bens públicos 

Kaio Torres Dias Humberto Luiz Ataíde 

Moreira 

Microtransações: por que funcionam tão 

bem? 

Lucas Ferreira de Carvalho 

Marques 

Thiago Cardoso Araújo Teoria dos Contratos: uma análise das 

modalidades de licitação e dos tipos de leilão 

a fim de reduzir a assimetria de informação e 

maximizar a eficiência do processo de 

compras do sistema legal brasileiro. 

Maria Catharina Kako 

Kamiguchi 

Edson Daniel Lopes 

Gonçalves 

Hipótese de Mercado Adaptativo no Mercado 

Brasileiro 

Perla Rocha do  

Nascimento 

Alexandre Loureiro 

Madureira 

Modelagem Epidemiológica e Decisões 

Econômicas 

Vinícius Hector Pires Ferreira

  

André Arruda Villela Política Econômica na Ditadura Militar: 

Brasil, Chile e Argentina 

 
Fonte: Relatório de Atividades da EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, 2020. 
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5.3.10. Fomento à Transdisciplinaridade e Interdisciplinaridade 

A disciplina de “Temas Contemporâneos” tem possibilitado trazer para dentro da 

sala de aula temas considerados de grande relevância social na atualidade. Com isso, 

consegue-se desenvolver perfis e práticas transdisciplinares que preparam indivíduos para 

enfrentar os desafios contemporâneos. Esta disciplina tem como objetivo adicional 

sistematizar o debate sobre aspectos teórico-conceituais que fundamentam a inter e a 

transdisciplinaridade como concepções de produção de conhecimento e de práticas. 

Expor os alunos a debates e palestras tratando de questões sociais prementes, de forma a 

capacitá-los a fundamentar suas ideias e argumentos sobre estes mesmos temas e outros 

que surgirem nas discussões, ajuda a promover o diálogo com comunidades não 

acadêmicas – o que é, justamente, o que define a transdisciplinaridade. 

A ideia desta disciplina converge com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (nº 

9394/96), que prevê a necessidade da organização do currículo de forma a superar a 

perspectiva de disciplinas estanques. A disciplina de “Temas Contemporâneos” se 

configura na discussão de interfaces, problemas e temas transversais como estratégia 

fundamental para a reflexão sobre a dinâmica histórica e a complexidade social, com 

destaque para as prioridades nacionais: educação, meio ambiente, raças, cultura negra e 

indígena brasileira, direitos humanos e saúde. 

Desta forma, a disciplina de “Temas Contemporâneos” comtempla também os 

conteúdos:  

• Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental conforme disposto 

na Lei N° 9.795/1999, no Decreto N° 4.281/2002 e na Resolução CNE/CP Nº 

2/2012; 

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

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, nos 

termos da Lei Nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 

11.645/2008, e da Resolução CNE/CP N° 1/2004, fundamentada no Parecer 

CNE/CP Nº 3/2004; 
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• Temas de Desenvolvimento Nacional Sustentável, conforme disposto no Decreto 

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

• Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto 

no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 

1, de 30/05/2012; e 

• Nota Técnica nº 24 / 2013 / MEC / SECADI / DPEE, que dispõe sobre as 

orientações aos Sistemas de Ensino para a implementação da Lei nº 12.764/2012, 

que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno 

do Espectro Autista, atendendo aos princípios da Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC/2008) e ao propósito da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD (ONU/2006).  

Fomento à Participação na Monitoria 

A monitoria é de suma importância para a formação acadêmica, pois os 

conhecimentos adquiridos junto ao professor orientador e os alunos despertam e reforça 

a vocação de ser professor, além de incentivar à criação e recriação de novas metodologias 

e práticas pedagógicas. A monitoria é um espaço de reflexão e ação do fazer docente. O 

trabalho da monitoria contribui para o desenvolvimento de competência pedagógica e 

auxiliar os acadêmicos na apreensão e produção do conhecimento, pois é uma atividade 

formativa de ensino. 

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.  

No Quadro 19 descrevemos os alunos que atuaram como monitores no Curso de 

Graduação em Ciências Econômicas no ano de 2020. 
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Quadro 19 - Alunos que atuaram como monitores na Graduação em Economia no ano de 2020 

1º semestre   

 

Disciplina 

 

Monitor 

 

Professor 

Introdução à Economia Kátia Aiko Nishiyama Alves Renato Fragelli 

Microeconomia III Kátia Aiko Nishiyama Alves Lucas Maestri 

Cálculo I Campo Elias Suárez Villagrán 
Antonio Carlos Saraiva Branco e 

Alexandre Loureiro Madureira 

Investimentos Maria Gabriela Gonçalves Gontijo Edson Daniel Lopes Gonçalves 

Fundamentos de 

Microeconomia I 
Yihao Lin Marcelo Verdini 

Econometria I Maria Gabriela Gonçalves Gontijo Pedro Henrique Engel Guimaráes 

 

 

             2º semestre   

 

Disciplina 

 

Monitor 

 

Professor 

Fundamentos de 

Microeconomia II 
Kátia Aiko Nishiyama Alves Valdemar Rodrigues Pinho Neto 

Finanças Públicas Gabriel Dias Santamarina Carlos Eugênio 

Economia Monetária e 

Financeira 
Alexandre Machado Ricardo Cavalcanti 

Microeconomia II Pedro Levy Schott Pacheco Marcelo Sant'Anna 

Econometria II Nicolau Certain Curi João Victor Issler 

Economia do 

Desenvolvimento 
Deborah Doukas Fernando Veloso 

Fundamentos de 

Macroeconomia 

Maria Gabriela Gonçalves 

Gontijo 
Fernando Holanda Barbosa Filho 

Finanças Daniel Teixeira Mesquita Felipe Saraiva Iachan 

Estatística Filipe Fernandes Fiedler Bruno Barsanetti 

Macroeconomia II 
Maria Gabriela Gonçalves 

Gontijo 
Renato Fragelli Cardoso 

Fonte: Relatório de Atividades da EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, 2020. 

 

 

https://epge.fgv.br/pt/professor/antonio-carlos-saraiva-branco
https://epge.fgv.br/pt/professor/edson-daniel-lopes-goncalves
https://epge.fgv.br/pt/professor/pedro-henrique-engel-guimaraes
https://epge.fgv.br/pt/professor/fernando-de-holanda-barbosa-filho
https://epge.fgv.br/pt/professor/felipe-s-iachan
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Atuaram nas monitorias do Mestrado Acadêmico e Doutorado em 2020 os seguintes 

pós-graduandos:  

  Quadro 20 - Alunos da Pós-Graduação que atuaram como Monitores no Mestrado Acadêmico e 

Doutorado no ano de 2020 

1º trimestre   

 

Disciplina 

 

Monitor 

 

Professor 

 

Análise Matemática I 
Jemy Alex Mandujano Valle Alexandre Madureira 

Análise Matemática II Gabriel Pestana Guimarães Kazuhiro Hara 

Teoria Econômica e 

Macroeconomia Avançada I 
Alessandro Tolomiotte Rivello Aloisio Araújo 

Social Economics & Public 

Policy (20h)  

Daniel Vasconcellos Archer 

Duque 
Marcelo Neri 

Teoria da Medida e Integração  Alexandre Machado Paulo Klinger 

  

2º trimestre    

 

Disciplina 
Monitor Professor 

Teoria Macroeconômica I 

Matheus Rabelo de Souza e 

Guilherme de Almeida Neri (a 

partir de 29/4)   e Alexandre 

Machado 

Pedro Ferreira e Ricardo 

Cavalcanti 

 

Teoria Microeconômica I Alessandro Tolomiotte Rivello Leandro Gorno 

Estatística I Pedro Levy Schott Pacheco   
Marcelo Moreira e Andre 

Trindade 

Macroeconometria Daniel Halloran Guiseppe Cuzzi João Victor Issler 
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3º trimestre   

 

Disciplina 
Monitor Professor 

Teoria Microeconômica II Pedro de Bitencourt Melgaré   Humberto Moreira 

Teoria Econômica e 

Macroeconomia Avançada II 

Alessandro Tolomiotte  

Rivello 
Aloisio Araujo 

Teoria Macroeconômica II 
Alexandre Machado e 

Otávio Moura Rubião 

Ricardo Cavalcanti e 

Cezar Santos 

Estatística II Dante Azevedo Pimentel Marcelo Sant’Anna 

Tópicos em Asset Princing                  
Gustavo Bulhões C. Paz  

Freire             
Caio Almeida 

 

4º trimestre   

 

Disciplina 
Monitor Professor 

Teoria dos Jogos 
Alessandro Tolomiotte  

Rivello 
Sergio Werlang 

Econometria I 
Ricardo Alves Brandão 

Dante Azevedo Pimentel 

Luis Braido e 

Pablo Muñoz 

Teoria Macroeconômica III Otávio Moura Rubião Felipe Iachan 

Teoria Microeconômica III Pedro Feijó de Moraes Carlos Eugênio 

 

 

  

Fonte: Relatório de Atividades da EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, 2020. 
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Atuaram nas monitorias do Mestrado Profissional no ano de 2020 os seguintes 

alunos: 

1º trimestre   

 

Disciplina 
Monitor Professor 

Matemática Alexandre Machado Silvia Matos 

Macroeconomia Matheus Rabelo Fernando Barbosa Filho 

Orientação de Dissertação Edmilson Varejão Ricardo Cavalcanti 

 

2º trimestre   

 

Disciplina 
Monitor Professor 

Orientação de Dissertação Edmilson Varejão Ricardo Cavalcanti 

Microeconomia Pedro Feijó de Moraes Carlos Eugenio Costa 

Renda Fixa e Risco Luiz Antonio Mota Junior Daniela Kubudi 

 

3º trimestre   

 

Disciplina 
Monitor Professor 

Econometria Maria Gabriela Gonçalves Pedro Engel 

Investimentos Luiz Antonio Mota Junior Daniela Kubudi 

Instrumentos Econômicos de 

Avaliação de Políticas Públicas 
Maria Eduarda Ferraz Cesar Santos 

Orientação de Dissertação Edmilson Varejão Ricardo Cavalcanti 

 

4º trimestre 
  

Disciplina Monitor Professor 

Orientação de Dissertação Edmilson Varejão Ricardo Cavalcanti 

Macroeconomia Gabriel Dias Santamarina Fernando Filho 

Ciências de Dados Maria Gabriela Goncalves Gonti Rafael Martins 
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Estágio Docente 

Dentro do mesmo objetivo integrador e formativo das monitorias, os alunos do 

Doutorado André Cordeiro Valério, Alexandre Machado, Daniel Barboza Dale Abib, 

Daniel Teixeira Mesquita e Fernanda Baldim Jardim Nobre realizaram estágio docente 

na graduação no ano de 2020.   

5.3.11. 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 EPGE 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 trabalhar individual e coletivamente em busca de soluções para resolver 

os problemas atuais e prevenir o futuro. 

Esta conscientização é desenvolvida pela Escola de diferentes formas, tais como: 

aulas práticas, visitas externas, através dos órgãos estudantis. 

5.3.12. Programas de Apoio ao Desenvolvimento Acadêmico dos Discentes 

Referentes à Realização e Participação de Eventos 

Conforme verba já prevista no orçamento da IES, a Escola possui um programa de 

auxílio financeiro aos estudantes da Graduação e Pós-Graduação para participação em 

atividades acadêmicas. 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.  

5.3.13. Estágio e Desenvolvimento de Carreiras 

O Núcleo de Estágio e Desenvolvimento de Carreiras da FGV funciona como um 

canal de integração entre o mercado de trabalho e os alunos e ex-alunos dos cursos de 
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graduação, provendo recursos que os auxiliam no processo de inserção e/ou reinserção 

no mercado de trabalho.  

O Programa de Acompanhamento de Egressos é uma ferramenta e uma fonte de 

dados e informações para a autoavaliação continuada da Escola. Além destes benefícios, 

a manutenção do relacionamento com os egressos feita pelo Núcleo de Estágio e 

Desenvolvimento de Carreiras da FGV, FGV NEDC, também pode ser benéfica para os 

alunos matriculados, uma vez que temos a oportunidade de estágio e posições efetivas 

nas empresas dos nossos ex-alunos.  

O NEDC atua prioritariamente com o gerenciamento e divulgação de oportunidades 

profissionais, programas de trainees e estágios, com orientação individual ao 

planejamento de carreira, realização de palestras, processos seletivos e workshops sobre 

carreiras nas dependências da escola, interação por meio de redes sociais como o 

Facebook (https://www.facebook.com/EstagioeDesenvolvimentodeCarreirasFGV)  e 

promoção de networking profissional para os alunos e ex-alunos por meio de programas 

específicos. 

Principais programas idealizados e realizados pelo NEDC:  

•    Carreira em Foco - projeto que reúne ex-alunos atuantes em três ou quatro 

segmentos diferentes de mercado para uma conversa informal com alunos atuais 

sobre suas trajetórias acadêmicas e profissionais - realizado semestralmente. Em 

2020, ano de pandemia, realizamos a 15ª edição no formato virtual, dividida em 

quatro eventos distintos (listados abaixo).  

•    Carreira In Loco - projeto que promove visitas dos estudantes da FGV a 

empresas no Rio de Janeiro e em São Paulo, com a intenção de proporcionar a 

eles vivências reais no universo corporativo, em instituições de segmentos e portes 

diversos, e expansão de suas redes de contato profissionais – realizado 

anualmente. Em 2020 o Carreira in Loco não foi realizado, devido à pandemia. 

Principais objetivos: auxiliar o corpo discente dos cursos de Graduação da FGV no 

Rio de Janeiro a desenvolver, além das habilidades técnicas, competências 

comportamentais reconhecidas e demandadas pelo universo corporativo, 

https://www.facebook.com/EstagioeDesenvolvimentodeCarreirasFGV
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disponibilizando e treinando os alunos nas ferramentas mais eficazes de apresentação e 

marketing pessoal, networking e redes sociais e promovendo os processos de 

autoconhecimento e gestão da carreira; ampliar o conhecimento sobre o perfil profissional 

requerido pelas empresas, competências específicas por tipo de indústria, mercado de 

trabalho, remuneração e cultura organizacional; levantar os índices de empregabilidade 

de cada turma de recém-formados; ser uma interface cada vez mais atuante e eficaz entre 

os alunos/ex-alunos da FGV com empregadores e contatos que possam lhes auxiliar 

profissionalmente. 

Breve histórico: o setor foi criado em abril de 2008 na EPGE Escola Brasileira de 

Economia e Finanças no Rio de Janeiro, com o nome Setor de Estágio e Colocação 

Profissional, para atender aos alunos e ex-alunos dos cursos de graduação, mestrado e 

doutorado. Em julho de 2011 deixou de pertencer exclusivamente à Escola, passando a 

ser subordinado à Diretoria de Operações da FGV e a atender também o curso de 

graduação em Administração da FGV/EBAPE. Em agosto de 2011, o setor estendeu seus 

serviços aos cursos de Ciências Sociais e História do FGV CPDOC e, a partir de março 

de 2012, ao curso de graduação em Matemática Aplicada da FGV EMAp. No início de 

2014 recebeu um centro de custos próprio e uma nova denominação: Núcleo de Estágio 

e Desenvolvimento de Carreiras da FGV NEDC. Em novembro de 2014 passou a atender, 

também, os cursos de graduação tecnológica (EAD) da FGV/EBAPE.  

Em 2020, os programas da FGV EPGE, por intermédio do Núcleo de Estágio e 

Desenvolvimento de Carreiras, receberam 502 divulgações de oportunidades em 

programas de estágios (155), trainees (100), empregos efetivos (118), 

prêmios/eventos/palestras e outras atividades (129), conforme mosrado na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Dados Referentes às Vagas Anuais Ofertadas pelo Núcleo de Estágio e Desenvolvimento 

de Carreiras 

 

                  Fonte: Núcleo de Estágio e Desenvolvimento de Carreiras, 2021.  

De acordo com o acompanhamento realizado pelo NEDC, de janeiro a dezembro 

de 2020, os alunos da graduação realizaram estágios nos seguintes setores: 48%, no 

mercado financeiro, 14% em Bens e Serviços; 14% em Consultoria Estratégica; 11% em 

Energia; 7% em Tecnologia; 4% em Institutos de Pesquisa e 2% em Mineração. 

Figura 19 - Segmentos onde estagiaram os alunos da Graduação em 2019 

 

 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total/Ano

Estágios 22 15 14 3 4 8 8 20 9 20 20 12 155

Trainees 3 4 16 1 1 4 8 14 15 20 13 1 100
Empregos 

efetivos
5 3 9 13 14 30 17 4 3 6 5 9 118

Concursos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prêmios/Eventos

/Palestras e 

Outros
5 8 13 7 9 10 17 26 12 12 7 3 129

Total/Mês 35 30 52 24 28 52 50 64 39 58 45 25 502

Divulgação de oportunidades de janeiro a dezembro de 2020 - EPGE

48%

14% 14%
11%

7%
4% 2%

Alunos Graduação - Onde estagiaram de Janeiro a 
Dezembro de 2020

Mercado Financeiro Bens Serviços Consultoria Estratégica

Energia Tecnologia Instituto de Pesquisa

Mineração

Fonte: Núcleo de Estágio e Desenvolvimento de Carreiras, 2020. 
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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. 

Além da lista de oportunidades, foram promovidas pelo NEDC, para os alunos e 

ex-alunos da FGV EPGE, 29 palestras / eventos. A listagem detalhada segue abaixo: 
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Quadro 21 - Eventos realizados pelo Núcleo de Estágio e Desenvolvimento de Carreiras no ano de 

2020 

 

No anexo L, listamos as empresas conveniadas para concessão de Estágio 

Data Evento Palestrantes 

11 de março Bate-papo com a Kearney 

 

Anderson Basilio, Giulia Danesi, 

Pietro Alves e Sebastião Pinho 

19 de março Virtual (site da Roland Berger) | 

Be Party of our Journey  

Daniel Martins  e Luiz Felipe 

Braun 

17 de abril Virtual (vídeo no Instagram) | 

Dicas de Carreira com Grandes 

Gestores: Angelo Neri 

Angelo Neri (ABB) 

22 de abril Virtual (vídeo no Instagram) | 

Dicas de Carreira com Grandes 

Gestores:Paulo Lima 

Paulo Lima (Universal Music 

Brasil) 

24 de abril Virtual (vídeo no Instagram) | 

Dicas de Carreira com Grandes 

Gestores: Debora Nascimento 

Debora Nascimento (Instituto 

Capacitare) 

27 de abril Virtual (vídeo no Instagram) | 

Dicas de Carreira com Grandes 

Gestores: Marcio Lyra 

Marcio Lyra (JGP Gestão de 

Recursos) 

06 de maio Virtual (vídeo no Instagram) | 

Dicas de Carreira com Grandes 

Gestores: Alessandra Nogueira 

Alessandra Nogueira (Subsea 7) 

12 de maio Virtual (vídeo no Instagram) | 

Dicas de Carreira com Grandes 

Gestores: Felippe Carsalade 

Felippe Carsalade (Eleva 

Educação) 

15 de maio Virtual (vídeo no Instagram) | 

Dicas de Carreira com Grandes 

Gestores: Flávia Ribeiro 

Flávia Ribeiro (Kearney) 

21 de maio 

Webinar: Carreiras em 

Investiment Banking no Santander 

(em parceria com o Centro de 

Carreiras da EAESP) 

Gustavo Hannequim 

28 de maio Virtual (vídeo no Instagram) | 

Dicas de Carreira com Grandes 

Gestores: Tainá Pedrosa  

Tainá Pedrosa (G4 Global Partners) 
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5.3.14. Avaliação do Eixo 

Como toda e qualquer organização, a Instituição necessita constantemente buscar 

soluções para implementar seu processo de comunicação interna e fluxo de informações, 

já que são considerados fatores essenciais para o sucesso das inter-relações. A CPA 

constatou que a Instituição dispõe de vários mecanismos e estratégias para viabilizar a 

comunicação interna e externa. Entre eles:  

• Portal FGV - website institucional onde estão disponíveis e atualizadas todas as 

informações sobre cursos de Graduação, eventos de extensão, pesquisa, cursos de 

Pós-Graduação, biblioteca, assim como notícias de interesse da comunidade 

acadêmica e sociedade como um todo; e 

• Sistema de Reservas da Biblioteca - com acesso pelo link no Portal FGV - 

http://sistema.bibliotecas.fgv.br/, que permite aos acadêmicos consultarem o 

acervo da biblioteca e realizarem reservas e renovação de livros via internet. 

A Fundação Getulio Vargas tem como uma das prioridades para o próximo ano 

ampliar a utilização da Plataforma Multicultura, abrangendo todo o serviço prestado pela 

Secretaria de Registro Acadêmico. 

5.4.  Eixo 4 - Políticas de Gestão 

5.4.1. Políticas de Pessoal 

A Fundação Getulio Vargas, mantenedora da EPGE 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.  
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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, 

a política de pessoal é subsidiada por uma forte carteira de benefícios, a saber: 

1. Assistência médica; 

2. Assistência odontológica; 

3. Auxílio creche; 

4. Auxílio refeição; 

5. Auxílio para filhos com necessidades especiais; 

6. Auxílio funeral; 

7. Adiantamento para compra de equipamentos de informática; 

8. Bolsas de estudos nos cursos de Mestrado, Graduação, MBA, On Line, Curta 

Duração, entre outros; 

9. Auxílio cesta básica; 

10. Complementação de auxílio doença; 

11. Empréstimo para aquisição de material escolar; 

12. Empréstimo em consignação; 

13. Indenização adicional por tempo de serviço; 

14. Seguro de vida; 

15. Descontos e facilidades de pagamento nas compras realizadas nas Livrarias 

da FGV; 

16. Licença maternidade de seis meses, mesmo não possuindo o benefício da Lei 

11.770 de 09 de setembro de 2008; 

17. Plano de previdência privada, FGV/PREVI; e 

18. 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 e funcionários em seminários nacionais e internacionais, conferências, 

intercâmbios com diversas instituições de renome no contexto global, conforme já 

demostrado no eixo 2. 
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O Plano de Cargos e Carreira da FGV atende aos anseios do corpo de funcionários 

e de sua representação sindical.  

5.4.1.1. Formação dos Corpos Docente e Técnico-Administrativo  

O corpo docente da Escola possui formação acadêmica de primeira linha, com 

doutorado em sua totalidade e titulação obtida em renomadas instituições nacionais e 

internacionais. Adicionalmente, apresenta comprovada experiência profissional, o que 

lhe garante uma atualização constante em suas atividades diárias, dentro e fora da sala de 

aula. 

Além da sala de aula, os professores desempenham trabalhos técnicos, como 

palestras, consultorias e assessorias, além da produção científica e da orientação de alunos 

da graduação (para atividades de estágio, iniciação científica ou monografias) e da pós-

graduação. 

A Escola em 2020 contou com 46 docentes nesse nível de qualificação, conforme 

os dados apresentados na Tabela 7. 

Tabela 7 - Quantitativo do Corpo Docente conforme Qualificação Formal 

    Professores Número Absoluto Percentual (%) 

Doutores 46 100 

Total 46 100 

 

  

Fonte: Tesouraria EPGE, 2021. 

 

Fonte: DepartaFonte: BMHS, 

2014 

 

Fonte: BMHS, 2014 

 

mento de Recursos Humanos, 

2015. 

 

Fonte: Departamento de Recursos 

Humanos, 2015. 
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Conforme demonstrado na Tabela 8 abaixo, grande parte do corpo técnico-

administrativo demonstra escolaridade equivalente ao ensino superior.        

Tabela 8 - Quantitativo de Pessoal Técnico-Administrativo Conforme Qualificação Formal 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1.2. Políticas de Carreira e Capacitação dos Corpos 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.  

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 Coordenação de Tecnologias Aplicadas ao Ensino – CTAE da Fundação Getulio 

Vargas, construiu o Programa de Aperfeiçoamento Docente - PAD. Este programa tem 

por objetivo inspirar os professores quanto ao uso de alguns recursos metodológicos. O 

Escolaridade do Técnico 

Administrativo 
Feminino Masculino Total 

Fundamental Incompleto 1 - 1 

Fundamental Completo - 0 0 

Ensino Médio - 4 4 

Ensino Superior 4 4 8 

Especialização 11 3 14 

Mestrado 1 - 1 

Doutorado - 2 2 

Total 17 13 30 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos, 2020. 

 

 

Fonte: DepartaFonte: BMHS, 2014 

 

Fonte: BMHS, 2014 

 

mento de Recursos Humanos, 2015. 

 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos, 2015. 

 

Fonte: DepartaFonte: BMHS, 2014 

 

Fonte: BMHS, 2014 

 

mento de Recursos Humanos, 2015. 
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PAD utiliza, como trilhas de aprendizagem, cursos de curta duração que estão ligados a 

eixos temáticos norteadores. As trilhas de aprendizagem são um conjunto integrado de 

ações de desenvolvimento, que utilizam diversas formas para promover a aprendizagem, 

a aquisição e a produção de conhecimentos. Esses conhecimentos são necessários para o 

desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes essenciais para o pleno 

desempenho das atividades de um profissional. 

O Programa de Aperfeiçoamento Docente está disponível no EClass de todos os 

professores de todas as Escolas da FGV. Ao realizar o login no EClass, o professor 

visualizará o informativo do PAD e os cursos disponíveis. A inscrição é feita com apenas 

um clique. Todos esses cursos são autoinstrucionais e o professor pode cursá-lo no seu 

tempo.  

A Escola pode 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 – Os Cursos de curta duração do CADEMP, são treinamentos com 

resultados imediatos, voltados para profissionais que precisam aprender uma 

nova habilidade específica, ou exercerem uma determinada atividade com 

mais eficiência. 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. 

A bolsa de estudo concedida não integra a remuneração dos empregados para 

qualquer fim, e não se constituirá em direito adquirido, em qualquer hipótese. 
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5.4.1.3. 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; e 

• 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.  

5.4.1.4. 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. 
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O planejamento institucional observa a análise dos contextos interno e externo à 

Instituição; os compromissos da Instituição estabelecidos em seus princípios e finalidades 

estatutários; e as políticas e objetivos institucionais delineados. Este planejamento é 

orientado pela prática de avaliação permanente. 

A política de gestão dos processos decisórios da EPGE Escola Brasileira de 

Economia e Finanças valoriza a boa integração entre a gestão administrativa, os órgãos 

colegiados e a comunidade acadêmica, com previsão de representatividade e participação 

sistemática da comunidade universitária nos órgãos superiores e acadêmicos da Escola, 

com direito a voz e a voto. Desta forma, a autonomia acadêmica se manifesta atribuindo 

aos órgãos colegiados amplos poderes para discutir e influenciar as questões táticas e 

estratégicas da vida acadêmica. 

5.4.2. Políticas de Gestão e Autonomia Acadêmica em Relação à Mantenedora 

A EPGE 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.  

5.4.3. 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. 
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A FGV objetiva, no cumprimento de sua missão: 

• Oferecer à sociedade um conjunto de serviços definidos como “bens públicos”; 

• Executar programas e projetos no âmbito dos setores privado e público que 

permitam o funcionamento das atividades consideradas “bem público”; e 

• Reter nível de reserva técnica de natureza financeira que a mantenha a salvo de 

flutuações de natureza sazonal ou econômica. 

Da Mantenedora depende a aprovação do Orçamento Anual da Escola e de decisões 

que tenham repercussão econômico-financeira. O orçamento anual da EPGE é elaborado 

com o objetivo principal de atender às necessidades de desenvolvimento da Escola, sendo 

limitado apenas pela indispensável manutenção do equilíbrio financeiro. A FGV conta 

com o Sistema ERP-Report como principal fonte de informações para o planejamento, 

execução e controle orçamentário. Trata-se de um sistema de gestão “on line” e 

multiusuário. 

Respeitados os limites estabelecidos no Estatuto da FGV e no Regimento da Escola, 

compete primordialmente à Mantenedora promover os meios adequados de 

funcionamento das atividades da Escola, colocando-lhe à disposição os bens móveis e 

imóveis de seu patrimônio, ou de terceiros a ela cedidos e assegurando-lhe suficientes 

recursos financeiros de custeio.  

Cabe ressaltar que os recursos da Escola são oriundos, basicamente, da receita de 

mensalidades e repasse feitos pela Mantenedora. Recursos para áreas específicas são 

oriundos de órgãos de fomento, como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 

Rio de Janeiro (FAPERJ), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq). Outra parcela de recursos tem sido captada por meio de parcerias com empresas, 

em especial, a concessão para patrocínios para eventos. 

Esta dimensão é avaliada a partir dos documentos originados pelos principais 

responsáveis que se dedicam a manter a saúde financeira da Escola. A análise documental 

revela que o orçamento da Escola está equilibrado e controlado de forma que, tal como 
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ocorre nos últimos anos, qualquer superávit é reaplicado na modernização e 

desenvolvimento da Escola, em bolsas de estudo e assistência social. 

5.4.4. Avaliação do Eixo  

A Política de Formação e Capacitação Docente e do Corpo Técnico-Administrativo 

está amplamente consolidada, com constante incentivos à participação em eventos, em 

capacitação continuada, na qualificação docente e técnico-administrativa e na devida 

divulgação das ações junto à comunidade acadêmica.  

O Plano de Carreira está instituído e difundido. Ele foi criado para contemplar tanto 

a área de magistério quanto o seu corpo técnico-administrativo. Tal plano busca promover 

a excelência dos funcionários a partir da prática de ajustes na remuneração e do patrocínio 

de diferentes instrumentos de capacitação.  

5.5. Eixo 5 - Infraestrutura Física 

5.5.1. Infraestrutura Física, Especialmente a de Ensino e de Pesquisa, Biblioteca, 

Recursos de Informação e Comunicação 

A infraestrutura está formatada especificamente para atividades de ensino, pesquisa 

e extensão. A Escola oferece instalações modernas e planejadas que favorecem a 

interação entre o corpo discente e docente. Suas dependências proporcionam conforto e 

condições adequadas ao bom desenvolvimento acadêmico dos alunos. 

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

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

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

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

inaugurada após sua morte. A Torre abriga escritórios de grandes empresas e o centro 

cultural tem biblioteca física e virtual, área de estudos, auditório e um espaço para 

exposições de arte. 
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As salas de aula, as instalações administrativas para docentes e coordenação de 

curso são bem dimensionadas, dotadas de isolamento acústico, iluminação, climatização, 

mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as condições de salubridade 

necessárias para o exercício dessas atividades. A Escola também está equipada com 

sanitários femininos e masculinos. Há infraestrutura de alimentação e serviços, assim 

como áreas de convivência e infraestrutura para o desenvolvimento de atividades de 

recreação e culturais. Os auditórios estão equipados com mobiliário e aparelhagem 

específica. A biblioteca e os laboratórios de informática estão instalados em espaços 

adequados e estão equipados com o material necessário para o desenvolvimento das 

atividades pedagógicas. 

As instalações prediais apresentam-se em bom estado de conservação. Além disso, 

o espaço físico é adequado ao número de usuários e adaptado para pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida. 

Ao professor reserva-se, nos auditórios, uma mesa de trabalho e os seguintes 

recursos audiovisuais didático/tecnológicos: retroprojetor, tela de projeção, som ambiente 

com microfone, computador e internet banda larga (wireless). 

5.5.2. Instalações da Escola - Ensino e Pesquisa 

As instalações da Escola são plenamente adequadas, com salas de aulas e 

auditórios, instalações administrativas, instalações para docentes, laboratórios de 

informática, infraestrutura de segurança, serviço médico, serviço de assistência social, 

área de convivência e infraestrutura para o desenvolvimento de atividades de recreação e 

culturais, infraestrutura de alimentação e serviços. 

A Escola realizou obra de adequação dos elevadores do Edifício Sede às normas de 

acessibilidade, de segurança e conforto. Fizeram parte do escopo de modernização dos 

elevadores os seguintes itens/serviços: substituição de corrimão, instalação de espelho, 

troca dos painéis frontais e laterais, intercomunicadores e botoeiras (com braille), 

sinalizações e botoeiras dos pavimentos, e um novo sistema de despacho (controle dos 
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elevadores = “inteligência” do sistema). Além disso, foi realizada a substituição integral 

do elevador de serviço. 

Cabe ressaltar que as salas de aula, auditórios, banheiros e biblioteca possuem 

adequações de infraestrutura para o atendimento as pessoas com deficiência. 

5.5.3. Biblioteca 

A FGV possui uma das mais completas e importantes bibliotecas no Rio de Janeiro 

nas diferentes áreas de ciências humanas. Criada em dezembro de 1945, como Biblioteca 

Central, passou a denominar-se Biblioteca Mario Henrique Simonsen em dezembro de 

1997 em homenagem a Mario Henrique Simonsen, ex-Ministro da Fazenda e Vice-

Presidente da Fundação Getulio Vargas.  

A Biblioteca possui importante e tradicional acervo nas áreas de Administração, 

Ciência Política, Direito, Economia, Finanças, História do Brasil, Matemática e 

Sociologia. O acervo é composto por livros, dissertações, teses, papers, multimeios e 

periódicos. É depositária de toda a produção intelectual e editorial da FGV (Arquivo 

Bibliográfico). 

A Biblioteca utiliza o sistema informatizado de gerenciamento de Bibliotecas 

SOPHIA, possibilitando consulta, empréstimo e reservas via Web. Participa das redes de 

trabalho cooperativo Bibiliodata, CCN, COMUT, CLADEA (Centros de Informação do 

Conselho Latino-Americano de Escolas de Administração) 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 à Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias - CBBU. 

A Biblioteca possui homepage com o endereço (http://sistema.bibliotecas-

rj.fgv.br/) onde disponibiliza o catálogo online, o Acervo Acadêmico FGV, uma interface 

única de acesso às coleções impressas e digitais das quatro bibliotecas da FGV (RJ, SP, 

DF e Biblioteca Digital), bem como, as diversas bases de dados assinadas pela Instituição, 

aos artigos do Portal de Periódicos CAPES, conteúdos de acesso aberto e, ainda 

http://sistema.bibliotecas-rj.fgv.br/
http://sistema.bibliotecas-rj.fgv.br/
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informações sobre todos os serviços oferecidos: 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 

livros; rede wireless; levantamento bibliográfico; comutação bibliográfica; elaboração de 

ficha catalográfica; orientação quanto à normalização bibliográfica (normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT); serviço de reprografia, visitas 

orientadas e a capacitação de usuários através de cursos, workshops e palestras. 

A Biblioteca dispõe de meios de comunicação com os usuários através da caixa de 

sugestão, fale conosco, e-mail, telefones e através das redes sociais: Twitter e Facebook, 

onde também compartilha informações. 

A Biblioteca oferece um acervo com 105.490 títulos e 225.975 exemplares, 

distribuídos entre livros, DVDs/vídeos, publicações eletrônicas, teses e dissertações, 

gravações sonoras, além de publicações periódicas em papel e eletrônicas. 

 A Biblioteca disponibiliza 39 computadores para seus usuários, e as bases de dados 

estão disponíveis a todos os usuários que estejam utilizando um computador conectado à 

rede interna ou que estejam, no momento da consulta, utilizando a FGV/RJ como 

provedora de acesso (acesso remoto). As principais bases de dados disponíveis são: Portal 

de periódicos Capes, Jstor, Ebsco, Heinonline, LexisNexis, Proquest Dissertations & 

Theses, Eikon, Bloomberg, Economatica, EMIS, Kluwer, Oxford Handbooks, Orbis, 

Orbis Bank Focus, Zephyr, Euromonitor, S&P Capital IQ, RT Online etc. 

A Biblioteca disponibiliza acesso remoto às bases do Sistema de Bibliotecas/FGV 

por proxy através de login e senha de rede FGV.  

A Biblioteca disponibiliza salas de estudo em grupo, guarda-volumes, caixa de 

devolução de livros e máquina de café. 

A Biblioteca oferece um Ambiente de Acessibilidade e Tecnologia Assistida - 

iniciativa que indica o compromisso social da FGV no atendimento não somente à sua 

comunidade, mas também aos demais segmentos da sociedade. Desta forma, 

disponibiliza duas mesas ergonômicas especiais para cadeirantes, equipadas com suporte 
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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 Biblioteca, em parceria com a Editora FGV e com os Diretórios Acadêmicos , 

promove 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 Fundação Getulio Vargas implantou a sua Biblioteca Digital FGV (BD) com o 

objetivo de preservar e promover a visibilidade nacional e internacional de sua produção 

científica, assim como atender à recomendação MEC/CAPES de integrar os sistemas de 

informação de teses e dissertações em meio eletrônico de acesso aberto. A BD é composta 

pelo Repositório de Teses-Dissertações-Objetos digitais (DSpace@FGV) e o Repositório 

de Periódicos e Revistas da FGV (OJS@FGV). 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@FGV estão os periódicos científicos e revistas da FGV que são 

disponibilizados online com acesso aos textos completos dos artigos. 

  

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/
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A BMHS na pandemia 

O atendimento presencial regular nas dependências da BMHS está suspenso desde 

20 de março de 2020 devido à pandemia provocada pelo novo Coronavírus. A equipe está 

atendendo de forma remota à comunidade de discentes, docentes e funcionários da FGV, 

através de diferentes canais de atendimento: telefone (os ramais da biblioteca estão sendo 

redirecionados para os números dos funcionários), email, e o chat ao vivo na página do 

FGV SB, implantado no segundo semestre de 2020. Treinamentos, ministrados pelos 

próprios bibliotecários ou por nossos fornecedores, seguem sendo oferecidos, agora em 

formato webinar, e sempre que possível as gravações são disponibilizadas no canal da 

FGV no YouTube e no site do FGV SB. Ocasionalmente, conforme a necessidade dos 

usuários, são realizadas digitalizações de pequenos trechos de obras impressas e, quando 

imprescindível, atendimentos presenciais para empréstimo de materiais, sempre com hora 

marcada e respeitando as normas de distanciamento social. 

Formas de Atualização e Cronograma de Expansão de Acervo 

A Biblioteca tem uma política de desenvolvimento de coleções que busca atender 

às solicitações do corpo docente, discente e de pesquisadores, bem como a dos próprios 

bibliotecários, que sugerem a aquisição de publicações, identificando lacunas a partir do 

atendimento ao leitor ou em função da pesquisa nos instrumentos de busca (catálogo de 

editoras, internet, etc.).  

A aquisição de publicações se dá tanto por recursos definidos na previsão 

orçamentária anual da FGV e da Escola, quanto por dotações oriundas de projetos de 

docentes e pesquisadores.  

Toda Comunidade FGV tem acesso irrestrito ao acervo e aos serviços da BMHS. 

  

https://sistema.bibliotecas-rj.fgv.br/bmhs_politica_desenv
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O espaço físico da BMHS ocupa uma área total de 1.981,87 m², conforme 

demostrado abaixo nas Tabelas 9 e 10.   

           Tabela 9 - Espaço Físico da Biblioteca Mario Henrique Simonsen (m²) – Prédio Sede 

 

Tabela 10 - Espaço Físico da Biblioteca Mario Henrique Simonsen (m²) – Centro Cultural 

 

Na Tabela 11 abaixo apresentamos o acervo total da Biblioteca em a variação final 

no ano de 2020.  

  

 Acervo Área p/ usuário Administração 
Circulação 

e Hall 
Sanitários Total 

7 andar 516,48m² 106,73m² 23,45m² 110,95m² 35,13m² 792,74m² 

 Acervo Área p/ usuário Administração 
Circulação 

e Hall 
Sanitários Total 

Térreo 154,25m² 396,94m² 54,40m² 210,60m² 31,70m² 847,89m² 

2° pav.        x 95,40m² 120,22m² 102,90m² 22,72m² 341,24m² 

Fonte: BMHS, 2021. 

Fonte: BMHS, 2021. 

 

Fonte: BMHS, 

2015 

 

e: BMHS, 2014 

 

Fonte: BMHS, 

2014 

 

Fonte: BMHS, 

2015 

 

Fonte: BMHS, 

2015 

 

e: BMHS, 2014 

 

Fonte: BMHS, 

2014 

 

Fonte: BMHS, 
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Tabela 11 - Acervo da Biblioteca Mario Henrique Simonsen 

  

Fonte: BMHS, 2021. 

FGV-RJ / Biblioteca Mario Henrique Simonsen  

ACERVO GERAL - BMHS  

2020  

   Total  

   Títulos  Exemplares 

         

Livros Impressos  92.969 130.039 

eBooks  20.470 20.779 

Teses, Dissertações e TCC's  8.274 8.583 

Fotografia  0 0 

Áudios  22 36 

Audiobooks  0 0 

Programas de Computador  3 4 

Vídeos  1.344 1.814 

Outros  1.626 2.742 

Total - Obras em geral  124.708 163.997 

     

Publicações periódicas   

Impressos  1.617 88.579 

eJournals  278 551 

Total  1.895 89.130 

         

Analíticas de periódicos       

Impressos  9.180 -  

eJournals  449 -  

Total  9.629 -  

       

Analíticas de monografias     

Livros Impressos  245 -  

eBooks  7 -  

Total  252 -  

       

Total de títulos e exemplares  136.484 263.008 
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A seguir, na Tabela 12, são apresentadas as informações a respeito da formação do 

pessoal técnico-administrativo da BMHS. 

Tabela 12 - Formação do Pessoal Técnico-Administrativo da BMHS 

Cargo Administração Desenv. Coleções 
Processamento 

Técnico 
Referência Total 

Bibliotecários 2 1 1 3 7 

Administrativos 1 1  4 6 

Estagiários -    0 

Jovem Aprendiz     0 

Total 3 4 2 13 13 

 

Os recursos tecnológicos da Biblioteca Mário Henrique Simonsen são apresentados 

na Tabela 13 abaixo.  

  Tabela 13 - Recursos Tecnológicos da Biblioteca 

 

  

Setor 
Impressoras 

 

Scanner 

Torres 

(7CDs) 

Estações de 

trabalho 

 Térmica Multifuncional Colorida Total    

Chefia - 1 - - - 2 2 

Secretaria - - - - - 1 1 

Aquisição - 1 - - - 3 3 

Proc. Técnicos - - - - - 4 4 

Referência 6 2 - 8 0 10 10 

Sala Multimídia - - - - - 1 1 

Usuários - - - - - 38 38 

Totais 6 4 0 8 0 59 59 

               Fonte: BMHS, 2021. 

              Fonte: BMHS, 2021. 
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Na Tabela 14 são apresentados os recursos de informática presentes no laboratório 

de informática da Biblioteca. 

               Tabela 14 - Recursos de Informática do Laboratório da Biblioteca 

 

Na tabela 15 apresentamos o quantitativo de assentos disponíveis no 7º andar e no 

Centro Cultural. 

Tabela 15 - Quantitativo de Assentos 

Localizaç

ão 

Estudo 

individual 

Estudo 

em 

grupo 

Total 

(estudo) 

Terminais 

de consulta 
Acessibilidade 

Sala 

multimídia 

 (acentos) 

Lazer 

Laboratório 

(computado

res)  

Total 

BMHS 

(7 

Andar) 

11 28 39 4 0 6 8 0 57 

Centro 

Cultural 

1º 

pavimen

to 

92 0 92 13 2 0 15 20 142 

Centro 

Cultural 

2º 

pavimen

to 

10 24 34 0 0 0 4  38 

Total 

Centro 

Cultural 

102 24 126 13 2 0 19 20 179 

Total 

Geral 
113 52 165 17 2 6 27 20 

  

236 

 

  

Laboratório Quantidade de computadores Especificação 

Centro Cultural 40 
LENOVO 7303 / DUAL-CORE 2.6 / 

2G / 320G HD 

               Fonte: BMHS, 2021. 

               Fonte: BMHS, 2021. 
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Horário de Funcionamento 

A Biblioteca funciona na Praia de Botafogo, 186 – Centro Cultural, de segunda à 

sexta-feira, no horário das 08h15 às 21h45 e no sábado, somente para usuários internos, 

no horário das 08h30 às 12h30 e, na Praia de Botafogo, 190 – 7. Andar, de segunda a 

sexta-feira, no horário de 08h15 às 17h30. A consulta ao acervo é de livre acesso aos 

usuários internos (corpo discente, docente, funcionários e ex-alunos da FGV) e 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 regulamento e o 

regimento da BMHS, bem como as normas para utilização de seu espaço e serviços, estão 

disponíveis em seu site: http://sistema.bibliotecas-rj.fgv.br/bmhs_normas 

Espaço Físico para Estudos 

As instalações para estudos individuais e em grupo são adequadas no que se refere 

ao espaço físico, acústica, iluminação, ventilação e mobiliário. 

5.5.4. Avaliação do Eixo  

As instalações da Escola são plenamente adequadas com salas de aulas e auditórios, 

instalações administrativas, instalações para docentes, laboratórios de informática, 

infraestrutura de segurança, serviço médico, serviço de assistência social, área de 

convivência e infraestrutura para o desenvolvimento de atividades de recreação e 

culturais, infraestrutura de alimentação e serviços. 

A Escola manterá no próximo ano o incentivo à capacitação do corpo docente em 

temas relacionados à incorporação de novas tecnologias ao processo de ensino-

aprendizagem para que haja expansão destetipo conhecimento e a prooção de inovações 

no âmbito dos cursos. E continuará incentivando o uso entre os docentes de ferramentas 

informatizadas que permitam o acesso dos alunos aos textos e outros materiais didáticos 

em mídias eletrônicas. 
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Conforme já mencionado, a Biblioteca oferece um Ambiente de Acessibilidade e 

Tecnologia Assistida - iniciativa que indica o compromisso social da FGV no 

atendimento não somente à sua comunidade, mas também aos demais segmentos da 

sociedade. 

6. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

A apresentação dos resultados realizada nas seções anteriores deste relatório 

permite traçar um retrato da Escola tal como percebida por sua comunidade. Além de 

identificar os pontos fortes da instituição, os resultados da Avaliação Interna são, 

ferramenta para o diagnóstico e priorização dos pontos para os quais estratégias e ações 

em prol de melhorias necessitam ser estabelecidas. 

7. PLANO DE AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE E SUGESTÕES DE 

MELHORIAS 

Já no primeiro semestre do ano 2021, a CPA iniciará a divulgação dos resultados 

da avaliação interna de modo a informar os desafios e pontos para a melhoria.  

Esses resultados serão divulgados para a comunidade universitária, através de 

reuniões com representantes dos diversos segmentos e nos meios de comunicação da 

universidade. Desta maneira, imprime-se transparência ao processo de avaliação e cria-

se a possibilidade de que esse processo desencadeie ações concretas de transformação.  

No Anexo M – Quadro de Metas, os pontos mais substantivos desse diagnóstico 

são sintetizados, eixo a eixo, para que a avaliação possa, como esperado, embasar as 

atividades de planejamento institucional. 

O ano de 2021 marcará também o início de um novo ciclo avaliativo que se 

estenderá pelo triênio 2021-2023. O primeiro ano de ciclo de avaliação será dedicado aos 

debates e reflexões que gerem subsídios para a elaboração do PDI relativo ao período 

2022-2026. O processo de avaliação, ao estar articulado com a formulação do novo PDI 

da Escola, quer assim se afirmar cada vez mais como um instrumento de gestão, 
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influenciando nos rumos da FGV EPGE de modo a aperfeiçoar sua qualidade de ensino 

e a relevância social de sua atuação. 

As atividades da CPA previstas para 2021 envolvem a mobilização da comunidade 

acadêmica na discussão e revisão das metas da Escola para o quinquênio 2022-2026 que 

constarão do novo PDI. Um ponto passível de melhoria identificado durante o atual ciclo 

avaliativo é a definição de indicadores de acompanhamento destas metas. Não foram 

selecionados indicadores que permitissem avaliar a execução das metas do PDI 2017-

2021. A CPA quer suprir esta lacuna com a proposição de indicadores que permitam o 

acompanhamento do novo PDI. O monitoramento destes indicadores será realizado ao 

longo de todo o ciclo avaliativo. Uma outra linha de ação diz respeito a avaliação das 

percepções da comunidade acadêmica sobre o ensino remoto mediado por tecnologia e 

sobre as condições de trabalho. É importante entender como as aulas não presenciais 

afetaram as práticas pedagógicas e o aprendizado dos alunos. A identificação das 

potenciais dificuldades encontradas no período servirão para a definição de estratégias de 

recuperação. Muitas das inovações introduzidas durante a pandemia podem ainda trazer 

benefícios mesmo após o retorno das atividades presenciais, como possivelmente é o caso 

do uso do ambiente de aprendizado virtual E-Class. Deve-se ainda entender como as 

condições de trabalho remoto afetaram as atividades profissionais e o bem-estar de 

professores e do corpo administrativo da Escola. O Plano da Ação completo da CPA para 

o ano de 2021 pode ser consultado no Anexo N. 
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8.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados que têm sido obtidos pela EPGE 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.   

Os resultados das avaliações gerais dos cursos devem servir de estímulo para a 

busca de patamares ainda mais elevados de qualidade na Instituição, mantendo sua cultura 

de comprometimento com a busca permanente de melhoria dos serviços prestados. A 

continuidade da autoavaliação, a par da prática da avaliação externa, deve constituir-se 

em recurso permanente e indispensável para tornar esta busca efetiva. 

Rio de Janeiro, 29 de março de 2021. 

Nota: O Relatório foi aprovado pela Comissão que tomou posse em 2021. 
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ANEXO A - - PRINCIPAIS PARCERIAS DA ESCOLA REALIZADAS NO ANO 

DE 2020 

A EPGE vem instituindo, ao longo dos anos, diversas parcerias institucionais que 

vislumbram, dentre outras coisas:  

• Integração e cooperação com outros centros de ensino e pesquisa;  

• Envolvimento do Programa com outros núcleos de Pós-Graduação;  

• Participação do corpo docente em órgãos oficiais (Capes, CNPQ, FAPs 

etc.);  

• Participação dos docentes permanentes em consultoria de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação.  

Por meio de suas pesquisas, a EPGE tem promovido relação bilateral com diversas 

instituições e tem contribuído para o debate e o desenvolvimento nacional.  

Apresentam-se abaixo informações sobre as ações, projetos e resultados que 

evidenciam o impacto social dos programas de Pós-graduação e Graduação, incluindo 

transferência de conhecimento para segmentos sociais específicos. 

 

1.1 Centro de Políticas Sociais (CPS)  

Coordenado pelo Professor Marcelo Cortes Neri (FGV EPGE/CPS), o Centro de 

Políticas Sociais (CPS) busca contribuir para o desenvolvimento inclusivo brasileiro, 

conectando a pesquisa aplicada ao debate na sociedade e à implantação de políticas 

públicas.  

Abordando de maneira integrada os temas sociais mais prementes da cena 

brasileira, atua em prol da difusão de conhecimento e da inspiração de novas práticas 

inclusivas.  

O CPS oferece treinamento e assessoria especializada para projetos em diferentes 

áreas de atuação, em parceria com entidades a três níveis de governo, empresas e 

organizações da sociedade civil, situadas no Brasil e no exterior.  
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O CPS acredita que por meio da pesquisa empírica, em especial aquela baseada em 

grandes bases de microdados públicos, e através do desenho e avaliação de políticas 

públicas, pode identificar e promover novas transformações na sociedade. A abordagem 

alinha diferentes atores e instrumentos de atuação no sentido de aprimorar de forma 

holística diferentes dimensões da vida da população. 

Os principais temas abordados são:  

• Renda e Bem-Estar: crescimento inclusivo, desigualdade e pobreza, distribuição 

de riqueza e de oportunidades, nova classe média e políticas de renda; 

• Desenvolvimento Humano e Bem-Viver: educação e capacidades, saúde e 

infraestrutura, segurança e moradia, favela e cidades e qualidade de vida e metas 

sociais;  

• Trabalho e Produção: emprego e produtividade, prêmios educacionais, 

instituições e informalidade, empreendedorismo e acesso a mercados; 

• Mobilidade e Microfinanças: mobilidade e riscos, poupança e previdência, 

microcrédito, microsseguros inclusão financeira; 

• Econometria da Sociedade: óticas e percepções, demografia e diversidade, 

cobertura e demanda, desenho de incentivos e aplicação de políticas e avaliação 

de impacto. 

• O CPS disponibiliza seus estudos e estatísticas em artigos veiculados em jornais 

e revistas (como a Revista Conjuntura Econômica e o Jornal Valor Econômico), 

textos acadêmicos e papers apresentados em congressos e seminários. 

 

1.2 Parceria com o CAEN 

Essa parceria visa formar doutores na EPGE, que tenham o título de mestre pelo 

CAEN-UFC (Centro de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do 

Ceará), retornando a esta após doutoramento para atividades relacionadas a ensino e 

pesquisa. A parceria envolve também seminários conjuntos promovidos pelas 

Instituições, denominado Encontro CAEN-EPGE de Políticas Públicas e Crescimento 

Econômico, que ocorrem anualmente desde 2000. Nesses seminários, discutem-se não só 
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questões relativas ao desenvolvimento e crescimento nacionais, mas também do ponto de 

vista regional, com particular enfoque na região Nordeste do país.  

A EPGE possui tradição na contribuição e desenvolvimento de outros centros de 

pós-graduação. A parceria com a Universidade Federal do Ceará - CAEN/UFC é um 

exemplo desse tipo de cooperação, com produtos como os seminários bianuais sobre 

desenvolvimento econômico e economia regional.  

 

1.3 Integração com Centros de Pesquisa  

1. Participação em pesquisas e seminários coordenadas pelo Instituto Brasileiro de 

Economia – FGV IBRE. O IBRE dedica-se à produção e à divulgação de 

estatísticas macroeconômicas e pesquisas econômicas aplicadas nas áreas de 

Economia e Petróleo, Estudos Agrícolas, Estudos do Setor Externo, 

Desenvolvimento Econômico, Estudos monetários e Economia do Setor Público;  

 

2. Participação em pesquisas aplicadas e seminários do Centro da FGV Energia. Este 

Centro de pesquisa da FGV desenvolve pesquisas, estudos e análises nas áreas de 

petróleo, gás natural, energia elétrica, nuclear, biocombustíveis, fontes renováveis 

e eficiência energética, auxiliando organizações públicas, privadas e do terceiro 

setor na avaliação de investimentos e aplicações de recursos energéticos de 

maneira sustentável.  

 

3. A Rede de Pesquisa e Conhecimento Aplicado da FGV (RPCA) é um centro de 

pesquisa da FGV que objetiva sistematizar o conhecimento produzido pelos 

Centros de Pesquisa da FGV, conectar os pesquisadores e dar visibilidade aos 

resultados das pesquisas desenvolvidas, contribuindo para que o conteúdo 

produzido gere impacto social, colaborando, assim, para o fortalecimento da 

missão da instituição.  

 

4. O CERI é a unidade da Fundação Getulio Vargas destinada a pensar, de forma 

estruturada e com sólidos fundamentos econômicos, a regulação dos setores de 

infraestrutura no Brasil. O caráter multidisciplinar da regulação coloca essa 
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instituição em condição privilegiada para contribuir para o desenvolvimento e o 

fortalecimento da regulação no País. A EPGE participou em pesquisas e seminários 

coordenadas pelo Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura – FGV CERI. 

Adicionalmente, pode-se mencionar a adaptação de algumas aulas para formatos 

de webinários, em parceria com o CERI. Dado que muitos alunos do Mestrado 

Profissional desenvolvem projetos de pesquisas ligados à Regulação e 

Infraestrutura, torna-se relevante a interação de tais alunos com importantes 

profissionais das áreas nacional e internacional.  
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ANEXO B - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SOFTWARE E HARDWARE 

EMPREGADOS NA BIBLIOTECA PARA APOIO A PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIAS 

► Softwares: 

• DoxVox: primeiro programa de leitura de tela feito no Brasil, o Dosvox é um sistema 

de síntese de voz, em português, desenvolvido pelo Núcleo de Computação Eletrônica 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que facilita o acesso de deficientes visuais 

a computadores, garantindo a independência e motivando aqueles que necessitam 

estudar e trabalhar com o computador ou, simplesmente, interagir com outras pessoas 

sem depender de alguém. 

O Dosvox é composto de: 

• Sistema operacional que contém os elementos de interface com o usuário; 

• Sistema de síntese de fala, incorporando um sintetizador simples para português 

e conexão para sistemas profissionais de síntese de voz; 

• Editor, leitor e impressor/formatador para Braille;  

• Diversos programas de uso geral para o cego, como caderno de telefones, 

agenda de compromissos, calculadora, preenchedor de cheques, cronômetro 

etc. 

• Ampliador de telas para pessoas com visão reduzida; 

• Programas para ajuda à educação de crianças com deficiência visual; e 

• Programas sonoros para acesso à Internet, como Correio Eletrônico, Telnet, FTP 

e acesso a www.leitordetelas/janelasparawindows. 

 

• NVDA: é uma plataforma para a leitura de tela, um programa em código aberto que 

vai “ler” o Windows para facilitar a inclusão digital de deficientes visuais. A base do 

programa é a leitura sintética de textos localizados abaixo do cursor do mouse. Ou 

seja, após o aplicativo ser configurado ele se torna capaz de fazer a leitura de qualquer 

texto, fazendo com que seja possível o uso do computador por deficientes visuais. O 

programa está disponível em até vinte idiomas diferentes, o que faz dele um aplicativo 

realmente inclusivo.  

http://www.leitordetelas/janelasparawindows
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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 computador do usuário 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, de 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; e 

• Compatível com a maioria das linhas Braille. 

►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). 

http://www.freedomscientific.com/
http://www.freedomscientific.com/
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• 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 C - DISSERTAÇÕES E TESES DEFENDIDAS NO ANO DE 2020 

 

Dissertações de Mestrado Acadêmico aprovadas:  

1. "Who should bear the risk of economic growth?”, por Rafael Costa Berriel 

Abreu – 20/03/2020. Orientador: Carlos Eugenio Ellery Lustosa da Costa - 

https://hdl.handle.net/10438/29054 

2. "The Effects of the China Shock on the Brazilian Agriculture”, por Igor 

Antônio Araújo Carreira - 20/03/2020. Orientador: Francisco Junqueira 

Moreira da Costa 

3. “Do Political Parties Matter? Evidence from Brazilian Municipalities”, por 

José Eduardo Gonçalves de Sousa – 23/03/2020. Orientador: Carlos Eugenio 

Ellery Lustosa da Costa 

4. "Central Bank Credibility and the attention allocation Cycle for investiment 

funds”, por Lucas Farina Souza de Andrade Alves – 24/03/2020. Orientador: 

João Victor Issler 

5. “The Role of Technology in the Oil Market”, por Daniel Halloran Giuseppe 

Cuzzi – 25/03/2020. Orientador: João Victor Issler 

6. "A Model of Reputation with Self-Revelation Choice”, por Gabriel Dias 

Santamarina – 25/03/2020. Orientador: Lucas Jóver Maestri 

7. " The Effect of Labor Actions on Labor Supply”, por Mateus Machado 

Godinho – 27/03/2020. . Orientadora: Cecilia Machado Berriel 

8. " Impacts of a Non-contributory Pension Program (BPC) on Household 

Composition”, por Rodrigo Couto Tarsitano – 31/03/2020. Orientadora: 

Cecilia Machado Berriel 

9. “Financial Frictions and Skill Composition in the Brazilian Service Sector”, 

por Matheus Rabelo de Souza – 31/03/2020. Orientador: Pedro Cavalcanti 

Gomes Ferreira 

10. “Impactos sobre saúde de hospitais com altas taxas de cesariana”, por 

Nícolas Soares Pinto - 31/03/2020. Orientadora: Cecilia Machado Berriel 

 

https://hdl.handle.net/10438/29054
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11. “Groups of Forecasters and their Performances – Evidence from the Focus 

Survey”, por Nicolau Certain Curi - 31/03/2020. Orientador: João Victor 

Issler 

12. "Nowcasting Brazilian Inflation with Machine Learning”, por Leonid 

Garnitskiy- 24/04/2020. Orientador: João Victor Issler 

 

Teses de Doutorado aprovadas: 

1. ”Essays on Housing Markets: Evidences from Brazil”, por Ricardo Brito 

Guedes – 03/04/2020. Orientador: Marcelo Castello Branco Sant’Anna 

2. "Três Ensaios em Macroeconomia: Incerteza Fiscal, Crédito Direcionado e 

Taxa de Juros Natural uma Economia Aberta Pequena”, por Felipi Bruno da 

Silva – 23/06/2020. Orientador: Fernando de Holanda Barbosa  

3. "Essays on Environmental and Agricultural Economics”, por Francisco Luis 

Lima Filho –  30/06/2020. Orientador: Francisco Junqueira Moreira da 

Costa 

4. "Essays on Growth, Competition and International Trade”, por Heron 

Marcos Teixeira Rios – 14/09/2020. Orientador: Pedro Cavalcanti Gomes 

Ferreira 

5. "Essays in Macroeconometrics”, por Guilherme Kira – 23/10/2020. 

Orientador: João Victor Issler 

6. "Essays on Longevity, Welfare, and Economic Growth”, por Thiago 

Sevilhano Martinez – 14/12/2020. Orientador: Aloisio Pessoa de Araujo 

7. "Essays on Inflation Targeting under Fiscal Fragility”, por Serge Thomas 

Jacques de Valk – 15/12/2020. Orientador: Aloisio Pessoa de Araujo 

8. "Issues in the Industrial Organization of Energy Markets”, por Gabriel 

Richter de Almeida – 17/12/2020. Orientador: Andre Garcia de Oliveira 

Trindade  

9. "Essays on Decision Theory”, por Alessandro Tolomiotte Rivello – 

18/12/2020. Orientador: Leandro Gorno 
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10. "Essays on Housing: Household Choices, Health, and Consumption”, por 

Laísa Rachter de Sousa Dias - 18/12/2020. Orientadora: Cecilia Machado 

Berriel 

11. " Essays on Asset Pricing and Option Valuation”, por Gustavo Bulhões 

Carvalho da Paz Freire – 21/12/2020. Orientador: Caio Ibsen Rodrigues de 

Almeida 

12. " Three matching markets: education, land and marriage”, por Katia Aiko 

Nishiyama Alves – 21/12/2020. Orientador: Carlos Eugenio Ellery Lustosa 

da Costa 

13. “Ensaios em econometria aplicada”, por Ricardo Alves Brandão - 

28/12/2020. Orientador: Luis Henrique Bertolino Braido 
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ANEXO D - DISSERTAÇÕES DEFENDIDAS NO MESTRADO PROFISSIONAL 

NO ANO DE 2020 

Durante o ano de 2020, foram examinadas e aprovadas as dissertações abaixo: 

1. 05/02/2020: Lucas da Silva Quintanilha - Análise da Crise Financeira na 

Espanha: causas e medidas tomadas pelas autoridades espanholas – 

Orientador:  Marcelo de Sales Pessoa (IPEA). Banca: Daniela Kubudi 

Glasman (JGP Investimentos) e Caio Augusto Colnago Teles (Tiba 

Assessoria) 

2. 10/02/2020: Leonardo Fernandes Ferreira - Delimitação de Mercados 

Relevantes de Planos de Saúde e Análise de Concentração – Orientador: 

Eduardo Pontual Ribeiro (UFRJ). Banca: Maria Teresa Marins Duclos (FGV 

EPGE) e Tainá Leandro (Agência Nacional de Saúde Suplementar). 

3. 10/03/2020: Raquel Branquinho de Oliveira - Ausência de padronização das 

informações financeiras das Empresas do Ibovespa – Orientador: Gustavo 

Silva Araujo Banca: Pedro Henrique Engel Guimarães (CERI FGV) e 

Wagner Piazza Gaglianone (BACEN). 

4. 27/03/2020: Luciano Santi - Análise de Custo-Benefício do Tribunal 

Marítimo: um estudo de corte marítima brasileira – Orientador: Edson Daniel 

L Gonçalves. Banca: Armando Santos Moreira Cunha e Romero de 

Albuquerque Maranhão 

5. 19/03/2020: Debora Marinho - Financiamento da Inovação através de 

debêntures – Orientador: André de Castro Silva Banca: Edson Daniel L 

Gonçalves e Gustavo Silva Araujo (BACEN). 

6. 17/04/2020: Paula Ferreira Quintella - Inovação em Parcerias Público-

Privadas – Orientador: Edson Daniel Lopes Gonçalves (EPGE FGV). Banca: 

Maria Teresa Duclos (EPGE FGV) e Joaquim Miranda Sarmento (ISEG-

Universidade de Lisboa). 

7. 08/05/2020: Jessica Patricia Mendez Florez - Avaliação Financeira da 

CEDAE/RJ por Opções Reais e comparação de eficiência com a EAAB - 

E.S.P. (Empresa de Água e Saneamento de Bogotá-Colômbia) – Orientador: 



191 

 

Edson Daniel Lopes Gonçalves (FGV EPGE). Banca: Pedro Henrique Engel 

Guimarães (CERI FGV) e Rafael Igrejas da Silva (IBMEC RJ). 

8. 22/05/2020: Rafael Girardi D'Angelo - Aplicação de metodologia de cálculo 

de tarifa de entrada e saída para transporte de gás natural na malha brasileira 

– Orientador:  Edson Daniel Lopes Gonçalves (FGV EPGE). Banca: Diogo 

Lisbona Romeiro (CERI FGV) e Fernando Tavares Camacho (IFC). 

9. 27/05/2020: George Araujo Santos Pereira Cunha - Prêmio de Liquidez na 

B3 – Orientador: Andre de Castro Silva (FGV EPGE) Banca: Edson Daniel 

Lopes Gonçalves (FGV EPGE) e Gustavo Silva Araujo (BACEN). 

10. 03/07/2020: Fábio Beckmann de Almeida Neves - Avaliação e Propostas de 

Melhorias para o setor de Comercialização de Energia – Orientador: Edson 

Daniel Lopes Gonçalves (FGV EPGE). Banca: Rafael Martins de Souza 

(UERJ) e Pedro Henrique Engel Guimarães (CERI FGV)   

11. 14/08/2020: Diana Cabral Siqueira. Risco de Crédito: Análise da 

Metodologia de capacidade de pagamento da secretaria do Tesouro Nacional 

por meio de Regressão Logística – Orientador: Edson Daniel Lopes 

Gonçalves (FGV EPGE). Banca: Marcelo Verdini Maia (FGV EPGE) e 

Lígia Helena da Cruz Ourives. 

12. 21/08/2020: Bruno Sigelmann - Estudo de Evento sobre o Impacto da MP 

579/2012 nos Retornos das Ações de Empresas Estatais e Privadas do Setor 

Elétrico Brasileiro – Orientador:  Edson Daniel Lopes Gonçalves (FGV 

EPGE). Banca:  Eduardo Lima Campos (FGV EPGE) e André Castro Silva 

(Universidade Nova de Lisboa). 

13. 15/10/2020: Filipe Ferreira Coelho - Machine Learning e Análise Técnica 

Como Ferramentas para Construção de Portfólios de Renda Variável no 

Mercado Brasileiro – Orientador:   Gustavo Silva Araujo (BACEN). Banca: 

Rafael Martins de Souza (FGV CERI) e Wagner Piazza Gaglianone 

(BACEN). 

14. 06/11/2020: Bruno Jansen Laborne Mariz - Avaliação de impacto do 

“Joesley Day” sobre o retorno e a volatilidade do Ibovespa utilizando a 

metodologia Artificial Counterfactual (ArCo)  – Orientador:  Gustavo Silva 
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Araujo (BACEN) Banca: Rafael Martins de Souza (FGV CERI) e Luiz 

Felipe Pires Maciel (BAHIA ASSET). 

15. 02/11/2020: Flávia Costella de Pennafort Caldas - O Cenário de Crédito e 

Risco de Inadimplência em Fintechs No Brasil – Orientador:  Andre Castro 

Silva Silva (Universidade Nova de Lisboa) Banca: Edson Daniel Lopes 

Gonçalves (FGV EPGE) e Genaro Dueire Lins (Banco Itau). 

16. 17/11/2020: Ricardo Levi Donada - Estudo das correlações entre o mercado 

de ações brasileiros e outros mercados Emergentes: Qual o comportamento 

das correlações em períodos de crise? – Orientador:  Gustavo Silva Araujo 

(BACEN). Banca: Edson Daniel Lopes Gonçalves (FGV EPGE) e Flávia 

Mourão Graminho (BACEN). 

17. 13/11/2020: Martha de Carvalho Madeira - Análise de Impacto da Política 

de Conteúdo Local do BNDES elaborada para o Setor Eólico - Estudo sobre 

o volume de empregos na cadeia de suprimentos – Orientador:  Eduardo 

Pontual Ribeiro (UFRJ) Banca: Cézar Augusto Ramos Santos (FGV EPGE) 

e Pedro Henrique Engel Guimarães (FGV CERI). 

18. 08/12/2020: Rayana de Souza Lauria - Aplicação de Sistemas de 

Recomendação em Finanças – Orientador:   Genaro Dueire Lins (Banco Itaú) 

Banca: Edson Daniel Lopes Gonçalves (FGV EPGE) e Rafael Martins de 

Souza (FGV CERI). 

19. 18/12/2020: Luiz Eduardo Silva de Araújo - Análise Histórica e Prospectiva 

dos Preços de Gás Natural no Mercado Brasileiro – Orientador: Rafael 

Chaves Santos (FGV EPGE) Banca: Erica Diniz Oliveira (INSPER) e Bruno 

Silva Martins (Banco Central do Brasil). 

20. 07/12/2020: Rodrigo de Salles Bravo - HIGHWAY PPPS: uncertainty, 

flexibility and regulation – Orientador:  Fernando Tavares Camacho (IFC). 

Banca: Edson Daniel Lopes Gonçalves (FGV CERI) e Joaquim Miranda 

Sarmento (ISEG). 

21. 10/12/2020: Henrique do Valle Greppe - Utilização do Instrumento 

Derivativo DAP para Formação de Diferentes Estratégias de Investimentos 

– Orientador:  Gustavo Silva Araujo (Bacen) Banca:  Edson Daniel Lopes 

Gonçalves (FGV EPGE) e José Valentim Machado Vicente (IBMEC/RJ). 



193 

 

 

22. 15/12/2020: Nayara Luiza Silva Freire da Costa - Distribuição dos Recursos 

Fiscais: Uma Análise do Fundo de Participação dos Municípios – 

Orientador:   Fernando Augusto Adeodato Veloso (FGV IBRE) Banca: 

Silvia Maria Matos (FGV IBRE) e Josué Pellegrini (Instituição Fiscal 

Independente). 
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ANEXO E - INTERCÂMBIO DOS DOCENTES DA ESCOLA EM EVENTOS 

CIENTÍFICOS NO BRASIL E NO EXTERIOR 

 

Aloisio Pessoa Araujo 

17/08/2020 a 21/08/2020 - Apresentou o artigo “Risk Loving, Growth, and 

Redistribution” no Econometric Society/Bocconi University World Congress 2020 – 

Estados Unidos e Itália (Evento Virtual); 

08/12/2020 a 10/12/2020 – Apresentou os artigos “Inflation Targeting under 

Fiscal Fragility” e “Court Congestion and Creditor Passivity: Evidence from Bankruptcy 

Requests in Brazil” no 42nd Meeting of the Brazilian Econometric Society – Brasil 

(Evento Virtual); 

 

Andre Trindade 

05/03/2020 – Apresentou o artigo “Measuring the Welfare of Intermediaries in 

Vertical Markets” em Seminário na PUC-Rio. Rio de Janeiro, Brasil. 

 

Bruno Barsanetti 

13/08/2020 - Apresentou o artigo “Capital as an Anchor of Economic Activity: 

Evidence from the 1975 Frost” em seminário no PIMES-UFPE – Brasil (Evento Virtual); 

16/10/2020 – Apresentou o artigo “Capital as an Anchor of Economic Activity: 

Evidence from the 1975 Frost” no 2020 Virtual Meeting of the Urban Economics 

Association - América do Norte e Europa (Evento Virtual); 

28/10/2020 - Apresentou o artigo “Capital as an Anchor of Economic Activity: 

Evidence from the 1975 Frost” em seminário no PPGE-UFRGS – Brasil (Evento Virtual). 

 

Carlos Eugênio 

17/08/2020 – Apresentou o artigo “Who should bear the risk of economic 

growth?” no Econometric Society/Bocconi University World Congress 2020 – Estados 

Unidos e Itália (Evento Virtual). 
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Cecília Machado 

03/09/2020 – Apresentou o artigo “Working while female: motherhood in US 

Census LEHD Microdata” no 1st Brazilian Meeting in Family and Gender Economics – 

Brasil (Evento Virtual); 

04/11/2020 - Apresentou o artigo "How and When: Cash and Care Effects of 

CCTs on Birth Outcome" no Seminário SBE de Economia Aplicada – Brasil (Evento 

Virtual); 

08/12/2020 a 10/12/2020 – Apresentou o artigo “A Pandemia e suas Implicações 

para Famílias com Crianças” no 42nd Meeting of the Brazilian Econometric Society - 

Brasil (Evento Virtual). 

 

Cezar Santos 

03/01/2020 a 05/01/2020 – Participou do Comitê do Job market 2020 – ASSA 

Annual Meeting.  San Diego, CA – EUA; 

14/01/2020 – Trabalhou com os coautores Luiz Brotherhood e Nezih Guner no 

artigo “Labor Market Policies, Regulation, and Informality”, na Universidade de 

Barcelona – Espanha; 

08/12/2020 a 10/12/2020 – Apresentou os artigos “An economic model of the 

Covid-19 pandemic with young and old agents: Behavior, testing and policies” e “Slums 

and Pandemics” no 42nd Meeting of the Brazilian Econometric Society - Brasil (Evento 

Virtual). 

 

Felipe Iachan 

19/06/2020 – Apresentou o artigo “Underdiversification and Idiosyncratic Risk 

Externalities” no Virtual Brazilian Finance Seminar - Brasil (Evento Virtual); 

17/08/2020 a 21/08/2020 - Apresentou o artigo “Underdiversification and 

Idiosyncratic Risk Externalities” no Econometric Society/Bocconi University World 

Congress 2020 – Estados Unidos e Itália (Evento Virtual); 

08/12/2020 a 10/12/2020 – Apresentou o artigo “Real Estate Market in 

Developing Countries: Slums and Housing Supply” no 42nd Meeting of the Brazilian 

Econometric Society – Brasil (Evento Virtual). 
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Francisco Costa  

16/09/2020 – Organizou e apresentou o artigo “Efficient Forestation in the Brazilian 

Amazon: Evidence from a Dynamic Model” no Global Open Series in Environmental 

Economics (Evento Virtual). 

 

Humberto Moreira 

03/01/2020 a 05/01/2020 – Participou do Comitê do Job market 2020 – ASSA 

Annual Meeting.  San Diego, CA – EUA; 

08/12/2020 a 10/12/2020 – Apresentou o artigo “Risk Classification in Insurance 

Markets with Risk and Preference Heterogeneity” no 42nd Meeting of the Brazilian 

Econometric Society - Brasil (Evento Virtual). 

 

João Victor Issler 

03/01/2020 a 05/01/2020 – Participou do Comitê do Job market 2020 – ASSA 

Annual Meeting.  San Diego, CA – EUA; 

08/12/2020 a 10/12/2020 – Apresentou o artigo “A Dynamic Rational 

Inattention Model under Mixed-Frequency: Estimation and Testing using a Panel of 

Forecasts” no 42nd Meeting of the Brazilian Econometric Society - Brasil (Evento 

Virtual). 

 

Kazuhiro Hara 

08/12/2020 a 10/12/2020 – Apresentou o artigo “Choice against phantoms” no 

42nd Meeting of the Brazilian Econometric Society – Brasil (Evento Virtual). 

 

Lars Norden 

04/01/2020 - Apresentou o artigo “Do bank bailouts affect the provision of trade 

credit?” no ASSA/IBEFA 2020 Meetings. San Diego, CA – EUA; 

01/10/2020 - Apresentou o artigo “Labor and finance: The effect of bank 

relationships” em seminário no Federal Reserve Bank of Boston – Estado Unidos (Evento 

Virtual); 

08/10/2020 – Apresentou o artigo “Labor and finance: the effect of bank 

relationships” em seminário no Banco Central do Brasil – Brasil (Evento Virtual); 
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09/11/2020 – Apresentou o artigo “Labor and finance: the effect of bank 

relationships” em seminário no Federal Reserve Bank of San Francisco – Estados Unidos 

(Evento Virtual); 

18/11/2020 – Apresentou o artigo “Labor and finance: the effect of bank 

relationships” em seminário na Universidade de Duisburg-Essen - Alemanha (Evento 

Virtual); 

19/11/2020 – Apresentou o artigo “Labor and finance: The effect of bank 

relationships” no Southern Finance Association 2020 Annual Meetings – Estados Unidos 

(Evento Virtual); 

19/11/2020 – Apresentou o artigo “To change or not to change? The CDS market 

response of firms on credit watch” no Southern Finance Association 2020 Annual 

Meetings – Estados Unidos (Evento Virtual). 

 

Leandro Gorno 

17/08/2020 a 21/08/2020 - Apresentou o artigo “A Maximum Theorem for 

Incomplete Preferences” no Econometric Society/Bocconi University World Congress 

2020 – Estados Unidos e Itália (Evento Virtual). 

 

Marcelo Moreira 

03/01/2020 a 05/01/2020 - Participou de reuniões do Job Market e do painel do 

Journal of Econometrics e Quantitative Economics no ASSA Annual Meeting 2020. San 

Diego, CA – EUA; 

24/02/2020 - Apresentou o artigo “Optimal Invariant Tests in na Instrumental 

Variables Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors” em seminário na 

Universidade da California – EUA; 

12/11/2020 – Apresentou o artigo “Efficiency loss of asymptotically efficient 

tests in an instrumental variables regression” no Econometric Seminar em Harvard/MIT 

- Estados Unidos (Evento Virtual); 

17/11/2020 – Apresentou o artigo “Efficiency loss of asymptotically efficient 

tests in an instrumental variables regression” no CeMMAP Seminar na UCL – Estados 

Unidos (Evento Virtual). 
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Marcelo Sant’Anna 

08/12/2020 a 10/12/2020 – Apresentou o artigo “Real Estate Market in 

Developing Countries: Slums and Housing Supply” no 42nd Meeting of the Brazilian 

Econometric Society - Brasil (Evento Virtual). 

 

Pablo Muñoz 

26/08/2020 – Apresentou o artigo "Managers' Productivity and Selection in the 

Public Sector: The case of school principals" no 2nd Bank of Italy Human Capital 

Workshop - Itália (Evento Virtual); 

18/12/2020 – Apresentou o artigo "Dictatorship, Higher Education, and Social 

Mobility" no Ridge LACEA-PEG Political Economy Workshop – Uruguai e Colômbia 

(Evento Virtual). 

 

Pedro Cavalcanti 

23/01/2020 a 31/01/2020 – Ministrou a disciplina “Development Economics” na 

Université d'Aurevergne. Clermont-Ferrand - França. 

 

Ricardo Cavalcanti 

30/12/2019 a 03/01/2020 – Trabalhou com o coautor Ali Khan no artigo 

“Distribution State-Action Equilibria in Large Games” na Johns Hopkins University - 

Baltimore, Maryland – EUA. 

 

Sophie Mathes 

21/05/2020 - Apresentou o artigo “The Downward Spiral of Pollution, Poverty, 

and Poor Health” em seminário no Institute for Economic Policy Research (SIEPR), 

Stanford University - Estados Unidos (Evento Virtual) 

27/05/2020 – Apresentou o artigo “The Dynamics of Residential Sorting and 

Health: Implications of Climate Change in the U.S” em seminário no Insper - Brasil 

(Evento Virtual) 

04/06/2020 a 05/06/2020 – Apresentou o artigo “The Downward Spiral of 

Pollution, Poverty, and Poor Health” no Association of Environmental and Resource 

Economists Summer Meeting – Estados Unidos (Evento Virtual) 
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21/09/2020 a 23/09/2020 – Apresentou o artigo “The Dynamics of Residential 

Sorting and Health: Implications of Climate Change in the U.S” no EAERE Post-

Conference Workshop - The Economics of Inequality and the Environment - Itália 

(Evento Virtual) 

08/12/2020 a 10/12/2020 – Apresentou o artigo “The Dynamics of Residential 

Sorting and Health: Implications of Climate Change in the U.S” no RIDGE Virtual 

Workshop on Environmental Economics - Uruguai (Evento Virtual) 
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ANEXO F - INTERCÂMBIO COM CENTROS DE EXCELÊNCIA 

 

Intercâmbio com pesquisadores de programas no exterior 

 

Apresentação em Seminários de Pesquisa Acadêmica 

1. Alexandre Sollaci (University of Chicago): 06/02/2020. Apresentou o trabalho 

"Agglomeration, Innovation and Spatial Reallocation: The Aggregate Effects 

of R&D Tax Credits"; 

2. Benedetta Lerva (IIES Stockholm University): 07/02/2020. Apresentou o 

trabalho "Quantifying Externalities in Technology Adoption: Experimental 

Evidence from Ugandan Farmers"; 

3. Bruno Barsanetti (Northwestern University): 21/01/2020. Apresentou o 

trabalho "How Does Capital Destruction Impact Economic Activity? Evidence 

from the 1975 Frost"; 

4. Felipe Alves (NYU): 28/01/2020. Apresentou o trabalho "Job Ladder and 

Business Cycles"; 

5. Gustavo Joaquim (MIT): 10/02/2020. Apresentou o trabalho "Bank 

Competition, Cost of Credit and Economic Activity: Evidence from Brazil"; 

6. Mariana Leverde (University of Chicago): 24/01/2020. Apresentou o trabalho 

"Unequal Assignments to Public Schools and the Limits of Schools Choice"; 

7. Mariano Spector (MIT): 30/01/2020. Apresentou o trabalho "Redistributive 

Fiscal Policy and Marginal Propensities to Consume"; 

8. Pablo Muñoz (University of Califoria, Berkeley): 13/02/2020. Apresentou o 

trabalho "Productivity and Sectoral Allocation: The Labor Market of School 

Principals"; 

9. Santiago Caicedo (University of Chicago): 27/01/2020: Apresentou o trabalho 

"Mandatory Apprenticeship Training in Firms"; 

10. Sophie Mathes (Arizona State University): 31/01/2020. Apresentou o trabalho 

"The Dynamics of Residential Sorting and Health: Implications of Climate 

Change in the U.S.". 
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Participação em Bancas 

1. André Castro Silva (Universidade Nova de Lisboa): 21/08/2020. Participou da 

banca de defesa do aluno do Mestrado Profissional Bruno Sigelmann; 

2. Joaquim Miranda Sarmento (ISEG-Universidade de Lisboa): 17/04/2020. 

Participou da banca de defesa da aluna do Mestrado Profissional Paula Ferreira 

Quintella; 07/12/2020. Participou da banca de defesa do aluno do Mestrado 

Profissional Rodrigo de Salles Bravo; 

3. René Garcia (Université de Montréal): 21/12/2020. Participou da banca de 

defesa do aluno do Doutorado Gustavo Bulhões Carvalho da Paz Freire; 

4. Shaun McRae (ITAM): 17/12/2020. Participou da banca de defesa do aluno do 

Doutorado Gabriel Richter de Almeida; 

 

Aulas/Cursos 

1. Alp Simsek (MIT): 03/12/2020. Ministrou os tópicos “Asset Prices and 

Aggregate Demand in a 'Covid-19-Shock': A Model of Endogenous Risk 

Intolerance and LSAPs” e “Monetary Policy and Asset Price Overshooting: A 

Rationale for the Wall/Main Street Disconnect” no Curso "Análises Empíricas 

e Modelagens Econômicas Relacionadas à COVID-19"; 

2. Flavio Toxvaerd (Cambridge): 17/12/2020. Ministrou o tópico “The Optimal 

Control of Infectious Diseases via Prevention and Treatment” no Curso 

"Análises Empíricas e Modelagens Econômicas Relacionadas à COVID-19"; 

3. Luiz Brotherhood (Universitat de Barcelona): 29/10/2020. Ministrou o tópico 

“Firm Behavior during an Epidemic” no Curso "Análises Empíricas e 

Modelagens Econômicas Relacionadas à COVID-19"; 

4. Tayfun Sonmez (Boston College): 08/10/2020. Ministrou o tópico “Fair 

Allocation of Vaccines, Ventilators and Antiviral Treatments: Leaving No 

Ethical Value Behind in Health Care Rationing” no Curso "Análises Empíricas 

e Modelagens Econômicas Relacionadas à COVID-19"; 
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Intercâmbio com pesquisadores de programas nacionais 

 

Apresentação em Seminários de Pesquisa Acadêmica 

1. Bladimir Carrillo (Universidade Federal de Pernambuco): 14/01/2020. 

Apresentou o trabalho "Moving to Poverty? The Legacy of Forced Migration 

on Human Capital in South Africa”; 

 

Participação em Bancas 

1. Ariaster Baumgratz Chimeli (FEA/USP): 30/06/2020. Participou da banca de 

defesa do aluno do Doutorado Francisco Luis Lima Filho; 

2. Armando Santos Moreira da Cunha (FGV EBAPE): 27/03/2020. Participou da 

banca de defesa do aluno do Mestrado Profissional Luciano Santi; 

3. Arthur Amorim Bragança (PUC RJ): 21/12/2020. Participou da banca de defesa 

da aluna do Doutorado Katia Aiko Nishiyama Alves; 

4. Breno Ramos Sampaio (UFPE): 18/12/2020. Participou da banca de defesa da 

aluna do Doutorado Laísa Rachter de Sousa Dias; 

5. Bruno Cesar Aurichio Ledo (USP/FEA-RP): 28/12/2020. Participou da banca de 

defesa do aluno do Doutorado Ricardo Alves Brandão; 

6. Bruno Silva Martins (Banco Central do Brasil): 18/12/2020. Participou da banca 

de defesa do aluno do Mestrado Profissional Luiz Eduardo Silva de Araújo; 

7. Caio Augusto Colnago Teles (Tiba Assessoria): 05/02/2020. Participou da banca 

de defesa do aluno do Mestrado Profissional Lucas da Silva Quintanilha; 

8. Claudio Ribeiro de Lucinda (USP/FEA): 28/12/2020. Participou da banca de 

defesa do aluno do Doutorado Ricardo Alves Brandão; 

9. Ciro Biderman (FGV EAESP): 03/04/2020. Participou da banca de defesa do 

aluno do Doutorado Ricardo Brito Guedes;  

10. Daniel Ferreira Pereira Gonçalves da Mata (FGV EESP): 03/04/2020. Participou 

da banca de defesa do aluno do Doutorado Ricardo Brito Guedes;  

11. Daniel Monte (FGV EESP): 25/03/2020. Participou da banca de defesa do aluno 

do Mestrado Acadêmico Gabriel Dias Santamarina;  

12. Daniela Kubudi Glasman (JGP Investimentos): 05/02/2020. Participou da banca 

de defesa do aluno do Mestrado Profissional Lucas da Silva Quintanilha; 
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13. Diogo Lisbona Romeiro (FGV CERI): 22/05/2020. Participou da banca de defesa 

do aluno do Mestrado Profissional Rafael Girardi D'Angelo; 

14. Eduardo Zilberman (PUC-Rio): 20/03/2020. Participou da banca de defesa do 

aluno do Mestrado Acadêmico Rafael Costa Berriel Abreu; 31/03/2020. 

Participou da banca de defesa do aluno do Mestrado Acadêmico Matheus Rabelo 

de Souza; 23/06/2020. Participou da banca de defesa do aluno do Doutorado 

Felipi Bruno da Silva; 23/10/2020. Participou da banca de defesa do aluno do 

Doutorado Guilherme Kira; 

15. Emanuel Augusto Rodrigues Ornelas (FGV EESP): 14/09/2020. Participou da 

banca de defesa do aluno do Doutorado Heron Marcos Teixeira Rios; 

16. Erica Diniz Oliveira (INSPER): 18/12/2020. Participou da banca de defesa do 

aluno do Mestrado Profissional Luiz Eduardo Silva de Araújo; 

17. Fábio Miessi Sanches (INSPER): 17/12/2020. Participou da banca de defesa do 

aluno do Doutorado Gabriel Richter de Almeida; 

18. Fernando Tavares Camacho (IFC): 22/05/2020. Participou da banca de defesa do 

aluno do Mestrado Profissional Rafael Girardi D'Angelo; 

19. Flávia Mourão Graminho (BACEN): 17/11/2020. Participou da banca de defesa 

do aluno do Mestrado Profissional Ricardo Levi Donada. 28/12/2020. Participou 

da banca de defesa da aluna do Mestrado Profissional Carolina Lopes da Silva; 

20. Genaro Dueire Lins (FGV CERI): 02/11/2020. Participou da banca de defesa da 

aluna do Mestrado Profissional Flávia Costella de Pennafort Caldas; 

21. Gil Riella (FGV EBAPE): 18/12/2020. Participou da banca de defesa do aluno do 

Doutorado Alessandro Tolomiotte Rivello; 

22. Guilherme Mendes Resende (CADE/DEE): 28/12/2020. Participou da banca de 

defesa do aluno do Doutorado Ricardo Alves Brandão; 

23. Gustavo da Silva Araújo (Bacen): 19/03/2020. Participou da banca de defesa da 

aluna do Mestrado Profissional Débora Marinho dos Santos; 27/05/2020. 

Participou da banca de defesa do aluno do Mestrado Profissional George Araujo 

Santos Pereira Cunha. 28/12/2020. Participou da banca de defesa da aluna do 

Mestrado Profissional Carolina Lopes da Silva. 29/12/2020. Participou da banca 

de defesa do aluno do Mestrado Profissional Ayrton Hilário Monteiro; 
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24. Gustavo Maurício Gonzaga (PUC-Rio): 31/03/2020. Participou da banca de 

defesa do aluno do Mestrado Acadêmico Rodrigo Couto Tarsitano; 

25. Hélio Zylberstajn (USP-SP): 27/03/2020. Participou da banca de defesa do aluno 

do Mestrado Acadêmico Mateus Machado Godinho;  

26. Jefferson Donizeti Pereira Bertolai (USP): 15/12/2020. Participou da banca de 

defesa do aluno do Doutorado Serge Thomas Jacques de Valk 

27. João Paulo Cordeiro de Noronha Pessoa (FGV EESP): 20/03/2020. Participou da 

banca de defesa do aluno do Mestrado Acadêmico Igor Antônio Araújo Carreira; 

30/06/2020. Participou da banca de defesa do aluno do Doutorado Francisco Luis 

Lima Filho; 

28. Jose Heleno Faro (INSPER): 18/12/2020. Participou da banca de defesa do aluno 

do Doutorado Alessandro Tolomiotte Rivello; 

29. José Valentim Machado Vicente (IBMEC/RJ): 10/12/2020. Participou da banca 

de defesa do aluno do Mestrado Profissional Henrique do Valle Greppe; 

30. Josué Pellegrini (Instituição Fiscal Independente): 15/12/2020. Participou da 

banca de defesa da aluna do Mestrado Profissional Nayara Luiza Silva Freire da 

Costa; 

31. Juliano Junqueira Assunção (PUC-RJ): 20/03/2020. Participou da banca de defesa 

do aluno do Mestrado Acadêmico Igor Antônio Araújo Carreira; 30/06/2020. 

Participou da banca de defesa do aluno do Doutorado Francisco Luis Lima Filho; 

32. Lígia Helena da Cruz Ourives (Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Econômico, Energia e Relações Internacionais): 14/08/2020. Participou da banca 

de defesa da aluna do Mestrado Profissional Diana Cabral Siqueira; 

33. Lorena Hakak Marçal (FEAC USP): 21/12/2020. Participou da banca de defesa 

da aluna do Doutorado Katia Aiko Nishiyama Alves;  

34. Luiz Felipe Pires Maciel (BAHIA ASSET): 06/11/2020. Participou da banca de 

defesa do aluno do Mestrado Profissional Bruno Jansen Laborne Mariz; 

35. Maína Celidônio de Campos (PUC RJ): 18/12/2020. Participou da banca de defesa 

da aluna do Doutorado Laísa Rachter de Sousa Dias; 

36. Marcelo Fernandes (FGV EESP): 21/12/2020. Participou da banca de defesa do 

aluno do Doutorado Gustavo Bulhões Carvalho da Paz Freire; 
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37. Marcelo Rodrigues dos Santos (INSPER): 14/09/2020. Participou da banca de 

defesa do aluno do Doutorado Heron Marcos Teixeira Rios; 

38. Marco Antônio César Bonomo (INSPER): 23/10/2020. Participou da banca de 

defesa do aluno do Doutorado Guilherme Kira; 

39. Mauro Rodrigues (USP): 14/12/2020. Participou da banca de defesa do aluno do 

Doutorado Thiago Sevilhano Martinez; 

40. Naercio Aquino Menezes Filho (Insper – SP): 27/03/2020. Participou da banca de 

defesa do aluno do Mestrado Acadêmico Nícolas Soares Pinto; 

41. Osmani Teixeira de Carvalho Guillen (Bacen): 25/03/2020. Participou da banca 

de defesa do aluno do Mestrado Acadêmico Daniel Halloran Giuseppe Cuzzi; 

42. Pedro Henrique Engel Guimarães (FGV CERI): 13/11/2020. Participou da banca 

de defesa da aluna do Mestrado Profissional Martha de Carvalho Madeira; 

43. Rafael Chaves Santos (Bacen): 23/06/2020. Participou da banca de defesa do 

aluno do Doutorado Felipi Bruno da Silva; 15/12/2020. Participou da banca de 

defesa do aluno do Doutorado Serge Thomas Jacques de Valk 

44. Rafael Igrejas da Silva (IBMEC RJ): 08/05/2020. Participou da banca de defesa 

da aluna do Mestrado Profissional Jessica Patricia Mendez Florez; 

45. Rafael Martins de Souza (UERJ): 03/07/2020. Participou da banca de defesa do 

aluno do Mestrado Profissional Fábio Beckmann de Almeida Neves; 15/10/2020. 

Participou da banca de defesa do aluno do Mestrado Profissional Filipe Ferreira 

Coelho; 06/11/2020. Participou da banca de defesa do aluno do Mestrado 

Profissional Bruno Jansen Laborne Mariz; 08/12/2020. Participou da banca de 

defesa da aluna do Mestrado Profissional Rayana de Souza Lauria; 

46. Rafael Terra de Menezes (Universidade de Brasília – UnB): 23/03/2020. 

Participou da banca de defesa do aluno do Mestrado Acadêmico José Eduardo 

Gonçalves de Sousa; 

47. Raphael Bottura Corbi (USP-SP): 27/03/2020. Participou da banca de defesa do 

aluno do Mestrado Acadêmico Mateus Machado Godinho;  

48. Romero de Albuquerque Maranhão (Marinha do Brasil): 27/03/2020. Participou 

da banca de defesa do aluno do Mestrado Profissional Luciano Santi; 

49. Ruy Ribeiro (INSPER): 21/12/2020. Participou da banca de defesa do aluno do 

Doutorado Gustavo Bulhões Carvalho da Paz Freire; 



206 

 

50. Silvia Maria Matos (FGV IBRE): 15/12/2020. Participou da banca de defesa da 

aluna do Mestrado Profissional Nayara Luiza Silva Freire da Costa; 

51. Tainá Leandro (Agência Nacional de Saúde Suplementar): 10/02/2020. Participou 

da banca de defesa do aluno do Mestrado Profissional Leonardo Fernandes 

Ferreira; 

52. Tiago Vanderlei de Vasconcelos Cavalcanti (FGV EESP): 14/12/2020. Participou 

da banca de defesa do aluno do Doutorado Thiago Sevilhano Martinez; 

53. Wagner Piazza Gaglianone (Bacen): 10/03/2020. Participou da banca de defesa 

da aluna do Mestrado Profissional Raquel Branquinho de Oliveira; 24/03/2020. 

Participou da banca de defesa do aluno do Mestrado Acadêmico Lucas Farina 

Souza de Andrade Alves; 31/03/2020. Participou da banca de defesa do aluno do 

Mestrado Acadêmico Nicolau Certain Curi; 24/04/2020. Participou da banca de 

defesa do aluno do Mestrado Acadêmico Leonid Garnitskiy; 15/10/2020. 

Participou da banca de defesa do aluno do Mestrado Profissional Filipe Ferreira 

Coelho; 23/10/2020. Participou da banca de defesa do aluno do Doutorado 

Guilherme Kira; 

 

Aulas/Cursos 

1. Marcelo Medeiros (PUC-Rio): 05/11/2020. Ministrou o tópico “Short-Term 

Covid-19 Forecast for Latecomers” no Curso "Análises Empíricas e 

Modelagens Econômicas Relacionadas à COVID-19"; 

2. Naercio Menezes-Filho (INSPER, USP): 12/11/2020.  Ministrou os tópicos 

“Simulando os Efeitos de Políticas de Distanciamento Social em São Paulo 

usando um modelo SEIR” e “Os Impactos das Medidas de Distanciamento 

Social sobre o Crescimento do Número de Casos e Óbitos por Covid no Brasil” 

no Curso "Análises Empíricas e Modelagens Econômicas Relacionadas à 

COVID-19"; 
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INTERCÂMBIO COM PESQUISADORES E PROFISSIONAIS DA ÁREA NAS 

CONFERÊNCIAS E OUTROS EVENTOS DA ESCOLA 

Intercâmbio com pesquisadores e profissionais da área em Eventos e 

Seminários de Pesquisa Aplicada 

 

1. Alexandre Street (PUC-Rio e LAMPS): 04/08/2020. Participou do Webinar 

“Desenho de mercados de eletricidade”; 

2. Antonio Anastasia (Senado Federal): 22/05/2020. Participou do Webinar 

“Pandemia e o papel do gasto público”; 

3. Armando Castelar (FGV IBRE): 17/12/2020. Participou do Webinar 

“Acelerando as Reformas Econômicas: Relatório OCDE Brasil 2020” 

4. Bruno Elias Pires (Eleva Educação): 30/04/2020. Participou do Webinar 

Caminhos para Educação Básica em virtude da COVID-19; 

5. Bruno Funchal (Secretaria do Tesouro Nacional): 07/02/2020. Participou do 

“Seminário do Pacto Federativo”. 22/05/2020. Participou do Webinar 

“Pandemia e o papel do gasto público”. 28/08/2020. Participou do Webinar 

"Crescimento e Instituições: A experiência brasileira nos últimos 40 anos e 

suas lições para o futuro”; 

6. Caio Megale (Ministério da Economia): 22/05/2020. Participou do Webinar 

“Pandemia e o papel do gasto público”; 

7. Carlos Eduardo Cardoso (Enel X Brasil): 19/08/2020. Participou do Webinar 

"Mobilidade elétrica no transporte coletivo por ônibus no Brasil"; 

8. Cleverson Aroeira (BNDES): 12/08/2020. Participou do Webinar "Parcerias 

Público-Privadas como Estratégia de Recuperação Econômica"; 

9. Cristiane Alkmin Schmidt (Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás): 

22/07/2020. Participou do Webinar "Ajuste fiscal estadual e suas limitações 

legais"; 

10. Daniela Sandoval (BRK Ambiental): 21/07/2020. Participou do Webinar 

“Próximos passos após a aprovação da Reforma do Saneamento”; 
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11. Diogo Mac Cord (Secretaria de Desenvolvimento de Infraestrutura, Ministério 

da Economia): 21/07/2020. Participou do Webinar “Próximos passos após a 

aprovação da Reforma do Saneamento”; 

12. Dom Anselmo Chagas de Paiva, OSB (Faculdade de São Bento do Rio de 

Janeiro): 30/04/2020. Participou do Webinar Caminhos para Educação Básica 

em virtude da COVID-19. 05/08/2020. Participou do Webinar "COVID-19 e 

as decisões sobre a volta às aulas do Ensino Básico na Rede Privada"; 

13. Fábio Oliveira (Grupo Eleva): 05/08/2020. Participou do Webinar "COVID-

19 e as decisões sobre a volta às aulas do Ensino Básico na Rede Privada"; 

14. Fernando Passalio de Avelar (Secretaria de Desenvolvimento Econômico do 

Estado de Minas Gerais): 01/06/2020. Participou do Webinar "Planejamento 

da retomada segura das atividades econômicas"; 

15. Fernando Veloso (FGV IBRE): 17/12/2020. Participou do Webinar 

“Acelerando as Reformas Econômicas: Relatório OCDE Brasil 2020”; 

16. Francisco Scroffa (Enel X Brasil): 19/08/2020. Participou do Webinar 

"Mobilidade elétrica no transporte coletivo por ônibus no Brasil"; 

17. Gabriel Fiuza (Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura): 12/08/2020. 

Participou do Webinar "Parcerias Público-Privadas como Estratégia de 

Recuperação Econômica"; 

18. Guilherme Mercês (Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro): 

30/06/2020. Participou do Webinar "Situação Fiscal do Estado do Rio"; 

19. Gustavo Loyola (Tendências Consultoria Integrada): 28/08/2020. Participou 

do Webinar "Crescimento e Instituições: A experiência brasileira nos últimos 

40 anos e suas lições para o futuro”; 

20. Irmão Raimundo Nonato Oliveira Barros, SJ (Rede Jesuíta de Educação 

Básica): 30/04/2020. Participou do Webinar Caminhos para Educação Básica 

em virtude da COVID-19. 05/08/2020. Participou do Webinar "COVID-19 e 

as decisões sobre a volta às aulas do Ensino Básico na Rede Privada"; 

21. Jeferson Bittencourt (Secretaria de Fazenda do Ministério da Economia): 

07/02/2020. Participou do “Seminário do Pacto Federativo”. 22/05/2020. 

Participou do Webinar “Pandemia e o papel do gasto público”; 
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22. Jens Arnold (OCDE): 17/12/2020. Participou do Webinar “Acelerando as 

Reformas Econômicas: Relatório OCDE Brasil 2020” 

23. José Henrique Paim Fernandes (FGV DGPE): 30/04/2020. Participou do 

Webinar Caminhos para Educação Básica em virtude da COVID-19.  

05/08/2020. Participou do Webinar "COVID-19 e as decisões sobre a volta às 

aulas do Ensino Básico na Rede Privada"; 

24. Leany Lemos (Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado do 

Rio Grande do Sul): 01/06/2020. Participou do Webinar "Planejamento da 

retomada segura das atividades econômicas"; 

25. Luiz Augusto Barroso (PSR): 04/08/2020. Participou do Webinar “Desenho de 

mercados de eletricidade”; 

26. Luiz Fernando Figueiredo (Mauá Capital): 15/06/2020: Participou do Webinar 

“Política Monetária e o Choque Econômico da Pandemia”; 

27. Mansueto Almeida (Secretaria do Tesouro Nacional): 07/02/2020. Participou 

do “Seminário do Pacto Federativo”. 

28. Marcela Rangel (Instituto Dom Barreto): 05/08/2020. Participou do Webinar 

"COVID-19 e as decisões sobre a volta às aulas do Ensino Básico na Rede 

Privada"; 

29. Marcelo Barros Dutra (Jornalista): 28/09/2020. Participou do Webinar 

"Pandemia e Higiene na História do Brasil"; 

30. Marcio de Almeida D'Agosto (COPPE/UFRJ): 19/08/2020. Participou do 

Webinar "Mobilidade elétrica no transporte coletivo por ônibus no Brasil"; 

31. Marco Aurélio Cardoso (Secretaria de Fazenda do Estado do Rio Grande do 

Sul): 22/07/2020. Participou do Webinar "Ajuste fiscal estadual e suas 

limitações legais"; 

32. Marieta de Moraes Ferreira (FGV Ensino Médio): 05/08/2020. Participou do 

Webinar "COVID-19 e as decisões sobre a volta às aulas do Ensino Básico na 

Rede Privada"; 

33. Mary Del Priore (Escritora e Historiadora): 28/09/2020. Participou do Webinar 

"Pandemia e Higiene na História do Brasil"; 

34. Patrícia Regina Pinheiro Sampaio (FGV Direito Rio): 22/07/2020. Participou 

do Webinar "Ajuste fiscal estadual e suas limitações legais"; 
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35. Paulo Carvalho (Escola Alemã Corcovado): 05/08/2020. Participou do 

Webinar "COVID-19 e as decisões sobre a volta às aulas do Ensino Básico na 

Rede Privada"; 

36. Paulo Guedes (Ministério da Economia): 07/02/2020. Participou do 

“Seminário do Pacto Federativo”; 

37. Paulo Hartung (ex-Governo do Espírito Santo): 07/02/2020. Participou do 

“Seminário do Pacto Federativo”; 

38. Pedro Paulo Carvalho (Câmara dos Deputados): 07/02/2020. Participou do 

“Seminário do Pacto Federativo”; 

39. Roberto Castello Branco (Petrobras): 28/08/2020. Participou do Webinar 

"Crescimento e Instituições: A experiência brasileira nos últimos 40 anos e 

suas lições para o futuro”; 

40. Rodrigo Azevedo (Ibiúna Investimentos): 15/06/2020: Participou do Webinar 

“Política Monetária e o Choque Econômico da Pandemia”; 

41. Waldery Rodrigues (Secretaria de Fazenda do Ministério da Economia): 

07/02/2020. Participou do “Seminário do Pacto Federativo”. 22/05/2020. 

Participou do Webinar “Pandemia e o papel do gasto público”; 

42. William Figueiredo (Subsecretaria de Indústria, Comércio, Serviços e 

Ambiente de Negócios do Estado do Rio de Janeiro): 01/06/2020. Participou 

do Webinar "Planejamento da retomada segura das atividades econômicas". 
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ANEXO G - EDIÇÕES DA REVISTA BRASILEIRA DE ECONOMIA 

PUBLICADAS EM 2020 

 

Em 2020, a RBE, que, de acordo com o fator de impacto H index 11, está entre 

as três principais revistas brasileiras, publicou em suas quatro edições do volume 74 um 

total de 24 artigos, a saber: 

 

No v. 74, no 1:  

• CPI Exchange Rate Pass-Through Decomposition and Distribution Margins: 

The Case of Brazil versus Advanced Economies, por Camila Ciss 

Abdelmalack, Camila F.S. Campos 

• Liberdade Econômica e Crescimento, por Luccas Assis Attílio 

• Hydroeletric Generators Competing in Cascades, por Rodrigo Menon Moita, 

Daniel Monte 

• Uma nota sobre as disparidades de renda dos municípios nordestinos, por 

Lucas David Ribeiro Reis, Rogério César Pereira de Araújo, João Ricardo 

Ferreira de Lima 

• O Impacto do Investimento Estrangeiro Direto no Trabalho Infantil: uma 

Análise para Países em Desenvolvimento, por WALLACE PATRICK 

SANTOS DE FARIAS SOUZA, Shirley Pereira Mesquita, Erik Alencar de 

Figueiredo 

• Economic Growth Channels from Human Capital: A Dynamic Panel Analysis 

for Brazil, por Daniel de Abreu Pereira Uhr, Silvio da Rosa Paula, Mariana 

Fialho, Marcelo de Oliveira Passos, Julia Gallego Ziero Uhr 

 

 

No v. 74, no 2:  

• Retorno Salarial do Overeducation: viés de Seleção ou Penalização ao Excesso 

de Escolaridade?, por Ana Cláudia Annegues, Wallace Patrick Santos de Farias 

Souza 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/77429
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/77429
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/76918
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/76860
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/77093
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/78102
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/78102
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/77642
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/77642
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/77646
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/77646
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• O FIES contribui para a atratividade das carreiras de licenciaturas e da saúde?, 

por Luís Henrique Romani de Campos, Isabel Pessoa de Arruda Raposo, 

Tayene Trajano de Moura, Heitor Victor Veiga da Costa 

• A Note on the Effect of Decomposing Credit for Explaining Brazilian Cross-

State GDP Growth, por Paulo Rogério Faustino Matos, Davi Albuquerque 

Vieira dos Santos 

• O que Explica o Desempenho do Brasil no PISA 2015?, por Giovanni Di 

Pietra, Alex Sassaki, Bruno Komatsu, Naercio Menezes Filho 

• Evidence on the determinants of productivity in Brazil, 2004-2014, por Thais 

Andreia Araujo de Souza, Marina Silva da Cunha 

• Uma nota sobre o prêmio salarial em empresas exportadoras brasileiras, por 

Wallace Patrick Santos de Farias Souza, Flávio Augusto Ziegelmann, Erik 

Alencar Figueiredo 

 

No v. 74, no 3:  

• Uma contribuição para as estimativas de multiplicadores fiscais no Brasil: 

Análise de intervenção em modelos VAR ampliados por dummies, por 

Gilberto da Silveira Barros Neto, Fernando Motta Correia 

• Octávio Gouvêa de Bulhões e a Revista Brasileira de Economia, por Marcelo 

Luiz Curado 

• Signaling honesty: institutional strength and voters' concern about corruption 

in a model of electoral competition, por Marcelo de C. Griebeler, Alexandre R. 

da Silva 

• Índice de Motivação Multidimensional e Desempenho Escolar no Brasil, por 

Francisca Naiara Ires, Francisca Zilania Mariano, Alesandra de Araújo 

Benevides 

• Além do PIB per capita: ensaio sobre medidas de bem-estar para os estados 

brasileiros, por Thiago Pereira Lôbo, Luciano Nakabashi 

• Efeitos de Tamanho da Sala no Desempenho dos Alunos: Evidências Usando 

Regressões Descontínuas no Brasil, por Ieda Rodrigues Matavelli, Naercio 

Aquino Menezes Filho 

 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/77889
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/78246
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/78246
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/78011
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/78184
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/76287
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/78656
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/78656
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/78659
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/76915
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/76915
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/78860
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/78331
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/78331
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/78098
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/78098
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No v. 74, no 4:  

• A Note on Brazilian IPOs Performance in the Long Run, por Ricardo Avelino 

• Elections, Heterogeneity of Central Bankers and Inflationary Pressure: The 

case for staggered terms for the president and the central banker, por Mauricio 

Soares Bugarin, Fábia Aparecida de Carvalho 

• OS RECURSOS HÍDRICOS NO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO: UMA 

ANÁLISE INSUMO-PRODUTO DO USO, CONSUMO, EFICIÊNCIA E 

INTENSIDADE, por Marco Antonio Montoya, Eduardo Belisário Finamore 

• A importância da qualidade institucional no desenvolvimento das regiões 

brasileiras, por Luciano Nakabashi 

• NOTA SOBRE DIFERENÇAS DE DESEMPENHO ENTRE ESCOLAS 

URBANAS E RURAIS NO BRASIL, por Luciana de Oliveira Rodrigues, 

Edward Martins Costa, Vitor Hugo Miro Couto Silva, Francisca Zilania 

Mariano, Jaime de Jesus Filho 

• Uma Nota sobre os Efeitos da Lei nº 13.043/2014 no Mercado de Empréstimo 

de Ações, por Aline Barreto dos Santos, Fernanda Finotti Cordeiro Perobelli

  

 

  

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/79791
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/79188
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/79188
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/79642
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/79642
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/79642
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/67962
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/67962
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/79168
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/79168
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/79538
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/79538
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ANEXO H - EVENTOS DE EXTENSÃO 

 

Em 2020 foram desenvolvidos vários eventos pela Escola no formato online. Os 

alunos da graduação participaram de eventos de extensão, tais como:  

Participação dos alunos de Economia na Live “Como lidar com a ansiedade em 

tempos de isolamento social”. Evento produzido pelo Núcleo de Apoio Pedagógico (FGV 

NAP), em 30/04/2020. Palestrantes: Danielle Pessoa (Psicóloga do Centro de Valoração 

da Vida – CVV) e Bruna Ruffoni (integrante do grupo de pesquisa do Instituto de 

Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio – IPPES e pedagoga e psicopedagoga do FGV 

NAP). 

Participação dos alunos de Economia na Live “Bate papo: A escuta ativa, 

estreitando laços no isolamento social. Evento produzido pelo Núcleo de Apoio 

Pedagógico (FGV NAP), em 14/05/2020. Palestrante: Graça Araújo (Voluntária do 

Centro de Valoração da Vida – CVV); Moderação: Helena Giolito (Coordenadora do 

NAP). Transmitido pelo Instagram; 

Participação dos alunos de Economia na Live “Procrastinação: como ser produtivo 

durante o isolamento social”. Evento produzido pelo Núcleo de Apoio Pedagógico (FGV 

NAP), em 02/06/2020. Palestrantes: Paloma Almeida (Psicóloga e Mestra 

em Psicologia pela UFPE) e Bruna Ruffoni (integrante do grupo de pesquisa do Instituto 

de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio – IPPES e pedagoga e psicopedagoga do 

FGV NAP). Transmitido pelo Instagram; 

Participação dos alunos de Economia na Live “Protagonista ou espectador, o que 

você tem sido na sua vida?”. Evento produzido pelo Núcleo de Apoio Pedagógico (FGV 

NAP), em 15/06/2020. Palestrantes: Clarisse Andrade (professora de Soft Skills) e Bruna 

Ruffoni (integrante do grupo de pesquisa do Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos 

em Suicídio – IPPES e pedagoga e psicopedagoga do FGV NAP). Transmitido pelo 

Instagram; 
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Participação dos alunos de Economia na Live “A pandemia como desafios éticos 

nas relações de aprendizagem”. Evento produzido pelo Núcleo de Apoio Pedagógico 

(FGV NAP), em 13/08/2020. Palestrantes: Prof. Dr. Richard Fonseca (UFF-RJ) e Helena 

Giolito (Coordenadora do NAP). Transmitido pelo Instagram; 

Participação dos alunos de Economia no Webinar | Recuperação econômica e a 

política monetária. Evento produzido pelo FGV IBRE, em 08/09/2020. Há alguns anos, 

a economia mundial experimenta um novo ambiente macroeconômico, caracterizado por 

modestas taxas de inflação e níveis de juros excepcionalmente baixos. No Brasil e em 

outras partes, a crise do coronavírus tem reduzido a inflação ainda mais e levado os 

bancos centrais suprir doses inéditas de estímulos monetários, complementares a 

extraordinário suporte fiscal. Como ficarão as economias quando o apoio fiscal for 

reduzido? Quão distantes estamos do retorno aos níveis prévios de atividades? Os bancos 

centrais têm agido corretamente e qual será seu papel nessa retomada? Para debater essas 

questões, o FGV IBRE e o jornal Valor Econômico convidaram para a abertura Claudio 

Roberto Gomes Conceição (Superintendente de Publicações da Revista Conjuntura 

Econômica. Palestrantes: Affonso Celso Pastore (AC Pastore), José Júlio Senna (Chefe 

do Centro de Política Monetária do FGV IBRE), Mário Mesquita (Economista-chefe do 

Itaú Unibanco) e José Roberto Campos (Editor-Executivo e Opinião do Valor 

Econômico. 

Participação dos alunos de Economia no Webinar | O STF entre Toffoli e Fux, 

balanço e perspectivas. Evento produzido pelo FGV Direito SP, em 08/09/2020. O 

Supremo em Pauta, grupo de estudos da FGV Direito SP que se dedica a analisar o 

Supremo Tribunal Federal em profundidade, com um objetivo de fazer um balanço sob a 

presidência do ministro Dias Toffoli e analisar as perspectivas para a presidência do 

ministro Luiz Fux. Palestrantes: Eloísa Machado de Almeida (Professora da FGV Direito 

SP) e Rubens Glezer (Professor da FGV Direito SP). 

Participação dos alunos de Economia no Webinar | Setembro amarelo – Os 

impactos da pandemia na saúde mental”. Evento produzido pelo Núcleo de Apoio 

Pedagógico (FGV NAP), em 15/09/2020.  A 4ª edição do evento aconteceu com a 

participação da psicóloga clínica Flavia Pitella (Fundadora do Projeto Terapia para 
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Todos), Graça Araújo (coordenadora regional do Centro de Valorização da Vida – CVV) 

e da Bruna Ruffoni (integrante do grupo de pesquisa do Instituto de Pesquisa, Prevenção 

e Estudos em Suicídio – IPPES e pedagoga e psicopedagoga do FGV NAP). A moderação 

foi feita pela coordenadora do FGV NAP, Helena Giolito;  

Participação dos alunos de Economia no Webinar | Sofrimento psíquico e cuidados 

de si: desafios na pandemia. Evento produzido pelo Núcleo de Apoio Pedagógico (FGV 

NAP), em 08/10/2020.  Com a participação da psiquiatra, vice-presidente da ABRASME 

e Coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção 

Psicossocial - LAPS/ENSP/FIOCRUZ, Ana Paula Guljor, da Psicóloga Clínica e Pós 

Doutora em Saúde Mental e Atenção Psicossocial, Mariama Furtado e a moderação foi 

feita pela Coordenadora do Núcleo de Apoio Pedagógico – FGV NAP, Helena Giolito. 

Participação dos alunos de Economia no Webinar | É possível ficar motivado: como 

lidar com as incertezas neste período de pandemia? Evento produzido pelo Núcleo de 

Apoio Pedagógico (FGV NAP), em 09/10/2020. Como ter motivação em meio a uma 

pandemia tão devastadora? De uma hora para outra tivemos que alterar nossa rotina por 

completo. Iniciamos um isolamento físico e social e não temos sequer ideia de quando 

tudo voltará ao normal. E que tipo de “normal” teremos quando essa pandemia passar? 

Todas essas dúvidas nos geram angústia, ansiedade, tristeza, insegurança e diversos 

outros sentimentos que podem afetar a nossa saúde mental, a nossa motivação, o nosso 

rendimento acadêmico, entre outros. Esse alerta acedeu na equipe FGV NAP a 

necessidade de trazer a luz do debate acadêmico questões referentes a saúde mental e a 

motivação. Dentro dessa proposta o FGV NAP promoveu o evento com a participação da 

Psicóloga Clínica e Especialista em Neurociência, Angela Berni e a moderação da 

Coordenadora do Núcleo de Apoio Pedagógico, Helena Giolito; 

Participação dos alunos de Economia no Webinar | Comunicação não violenta: 

técnicas para aprimorar as relações interpessoais.  Evento produzido pelo Núcleo de 

Apoio Pedagógico (FGV NAP), em 26/10/2020. Uma coisa é certa, vivemos em um 

mundo instável, complexo e altamente imprevisível. Nesse cenário cada vez mais a 

relação e a comunicação entre as pessoas, que parece facilitada por meios tecnológicos, 

passa por desafios intensos e os conflitos de toda ordem não param de acontecer. A 
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Comunicação Não Violenta (CNV) é uma metodologia criada pelo psicólogo Marshall 

Rosemberg, nos EUA na década de 60, e que desde então vem ganhando todo o mundo 

na mediação de conflitos, sejam eles familiares, organizacionais ou políticos. 

Palestrante: Ana Christina Celano Teixeira - Professora Doutora da Pós Graduação da 

FGV e do IBMEC. Moderadoras: Helena Giolito - Coordenadora do FGV NAP e Beralda 

Lima - Coordenadora do FGV NEDC; 

Participação dos alunos de Economia no Webinar | Injeção de ânimo na pandemia: 

recursos e possibilidades.  Evento produzido pelo Núcleo de Apoio Pedagógico (FGV 

NAP), em 05/11/2020.  Com a pandemia a humanidade vive hoje um momento atípico e 

bastante desafiador. Toda crise traz riscos e oportunidades. Em pouco tempo fomos 

obrigados a conviver com a vida ameaçada, isolados, com medos e incertezas. O evento 

teve como objetivo trazer reflexões, estimular a autopercepção de necessidades e limites 

e propor recursos práticos de apoio que possibilitem uma injeção de ânimo diante de 

novos tempos.  Palestrante: Valeria Nascimento (psicóloga). A moderação foi feita pela 

Helena Giolito, coordenadora do FGV NAP;  

Participação dos alunos de Economia no Webinar | Comunicação interpessoal – 

uma estratégia para a felicidade.  Evento produzido pelo Núcleo de Apoio Pedagógico 

(FGV NAP), em 12/11/2020.  Todos nós procuramos viver de maneira satisfatória e 

prazerosa, e a qualidade dos nossos relacionamentos impacta diretamente o nosso nível 

de satisfação com a vida. Reconhecer os padrões de pensamento é o primeiro passo para 

tornar a comunicação intrapessoal e interpessoal uma fonte de relações saudáveis. 

Palestrante: Wanda Quadra (Especialista em Psicologia Organizacional e Fundadora da 

WQ Desenvolvimento Humano). A moderação foi feita pela coordenadora do Núcleo de 

Apoio Pedagógico da Fundação Getulio Vargas – Helena Giolito e pela pedagoga e 

psicopedagoga do FGV NAP - Bruna Ruffoni. 
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ANEXO I – AÇÕES DO SETOR DE INTERCÂMBIO ACADÊMICO NO ANO 

DE 2020 

A EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças continua trabalhando em seu 

processo de Internacionalização, como relatado nos Relatórios de Atividades anteriores. 

Para continuar avançando nesta direção e com a finalidade de manter a Escola, seus 

alunos e potenciais candidatos atualizados com as atividades da área, algumas ações 

foram desenvolvidas ao longo do ano de 2020, apesar de todos os desafios impostos pela 

pandemia do Coronavírus. tais como as destacadas abaixo. 

• Recepção de Boas-Vindas aos alunos novos de intercâmbio, em 2021.1, oriundos de 

universidades parceiras no exterior;  

• Ida das alunas Julia Lima de Fonseca, Anne Franco Cunha e Luisa Rodrigues Corrêa 

Curcio para Paris, através do programa FGV Sorbonne;  

• Realização do Processo Seletivo para o Intercâmbio, que foi posteriormente adiada 

em decorrência da pandemia (apenas dois alunos do Mestrado Profissional 

continuaram com a aplicação); 

• Organização e Divulgação do Buddy Program; 

• Reunião com os participantes do Buddy Program para apresentação do programa e 

dos participantes brasileiros e estrangeiros; 

• Reunião da apresentação do Programa FGV Sorbonne; 

• Reunião com representante do ISEG, da Universidade de Lisboa, para discussão sobre 

a parceria existente e potencial expansão das atividades para a Pós-Graduação;  

• Palestra de Representante da Boston University para os alunos do Mestrado 

Profissional; 

• Reunião, via plataforma Zoom, com representantes da Rice University para discussão 

sobre potencial parceria para o Mestrado Profissional; 

• Divulgação do Programa de Bolsas Santander Top España; 

• Durante o segundo semestre do ano: 

• Divulgação do Programa de Intercâmbio; 

• Realização do Processo Seletivo para o Intercâmbio; 

• Seleção da aluna Catarina Kreitlon Pereira para o programa FGV Sorbonne, que será 

realizado somente em Janeiro de 2022, em função da pandemia; 
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• Início do processo de renovação de convênios com as IES KU Leuven, Bélgica, e 

Universitat Pompeu Fabra, Espanha. 
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ANEXO J - 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. 

Redes Sociais como Facebook e Twitter 

A Escola utiliza-se da lógica de funcionamento e da interação entre indivíduos nas 

redes sociais como estratégia de comunicação interna e externa. Esse tipo de ferramenta 

torna 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 nos últimos dois anos foi a 

ativa participação na criação da área “Internacional” na homepage da Escola 

(http://EPGE.fgv.br/pt/internacional). Com o objetivo de 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. 

http://epge.fgv.br/
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Uma iniciativa muito importante da área de Comunicação, e que se perpetuou em 

2015, foi a transmissão ao vivo dos eventos da Escola, cumprindo principalmente o 

objetivo de possibilitar à comunidade acadêmica ou não acadêmica, ter acesso aos 

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. 

Eventos FGV 

Revista Eletrônica que circula semanalmente, com informações sobre lançamentos 

de livros, espetáculos de música e filmes, exposições, cursos, palestras e outras atividades 

de caráter cultural organizadas pelos diferentes Unidades da FGV.  

FGV Notícias 

A FGV Notícias (http://fgvnoticias.fgv.br/pt-br) inclui as notícias veiculadas nas 

diferentes mídias: revista, jornal e TV. Disponível para consulta pública diária e 

intermediação de entrevistas de integrantes da Administração Central e de professores 

das Unidades Acadêmicas ligadas a FGV para jornais de circulação local e nacional.  

Outros Canais de Comunicação e Sistemas de Informação  

Ouvidoria 

A missão da Ouvidoria é dar voz a todos os membros das comunidades interna e 

externa à instituição, recebendo, encaminhando e providenciando respostas cabíveis e 

adequadas às suas demandas. Seus objetivos são:  

• Interagir com as comunidades interna e externa à Escola, sendo interlocutora 

entre a Instituição e a Sociedade;  

http://fgvnoticias.fgv.br/pt-br
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• 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;  

• 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 geram um processo interno, onde deve constar a demanda, data 

e hora da manifestação e prazo para a resposta (se a situação exigir mais tempo para uma 

solução, a resposta deve 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 passa a fazer parte do Relatório da Ouvidoria. 
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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. 

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/), 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 ano depois, em 2012, o Sistema de Bibliotecas 

FGV (SB-FGV) passou do conceito à prática, a partir de uma nova portaria que ratificou 

a sua necessidade na estrutura desta instituição. Assim, o objetivo de integrar as 

bibliotecas da FGV, dada a emergência das tecnologias digitais nos acervos das 

bibliotecas, entre outros aspectos relacionados à organização, começou a se concretizar. 

Atualmente quatro bibliotecas estão subordinadas ao SB-FGV: (1) Biblioteca Mario 

Henrique Simonsen - BMHS, (2) Biblioteca Karl A. Boedecker - BKAB, (3) Biblioteca 

de Brasília, e (4) Biblioteca Digital FGV. 

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. 

  

http://bdigital.bibliotecas.fgv.br/repositorio-periodicos-fgv
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Repositório de teses, dissertações, papers e e-books FGV. 

Este é o Repositório de teses, dissertações, papers e e-books FGV 

(http://bdigital.bibliotecas.fgv.br/repositorio-teses-fgv), construído para indexação, 

preservação e compartilhamento da produção intelectual da FGV em formato digital 

como: imagens, artigos, teses, dissertações, vídeos etc. 

Vídeo institucional  

A Escola disponibiliza um vídeo institucional (http://EPGE.fgv.br/pt/escola/fgv), 

de acesso público. 

Editora FGV 

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

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

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

Vargas nos âmbitos nacional e internacional. 

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

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

incentivando 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.  

  

http://bdigital.bibliotecas.fgv.br/repositorio-teses-fgv
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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. 

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, sendo que esses 

processos podem ou não passar por fluxo de aprovação. 

Para segurança, cada colaborador e/ou gestor tem seu nome de usuário e sua senha 

exclusiva de acesso e as atividades são disponibilizadas conforme 'Perfil' selecionado, ou 

seja, Colaborador, Gestor ou Facilitador. 

Aluno online (Ambiente e-class) 

O aluno tem acesso através do seu login e da sua senha de e-mail ao chamado aluno 

online (sistema de informações que permite ao aluno o acesso a informações acadêmicas 

para o acompanhamento das disciplinas cursadas) e ao ambiente e-class (sistema de apoio 

ao ensino) para ter acesso aos guias, manuais, regulamentos, calendários, avisos e demais 

informações acadêmicas presentes no dia a dia do seu curso. O ambiente E-Class/FGV é 

um canal oficial de comunicação da coordenação, núcleo pedagógico, professores e 

demais 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. 
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Docente Online 

É um sistema de informações que permite ao professor o lançamento de notas, faltas 

e diário de aula de suas turmas. 

WIKI 

Para melhor atender aos alunos e professores da Escola, o Núcleo de Computação 

iniciou o projeto de atualização da Wiki, uma importante ferramenta de apoio às aulas. 

A nova versão traz melhorias de desempenho e segurança da ferramenta, além da 

interface de acesso a dispositivos móveis. Sua nova linguagem de construção de páginas 

tem como principal característica a facilidade no uso. Outro recurso interessante é a nova 

interface gráfica de edição de páginas. 

Portais Administrativos 

Secretaria de Registros Acadêmicos - SRA 

É o órgão responsável pela execução de todas as medidas de natureza acadêmica, 

administrativa e financeira pertencentes à vida Escolar do aluno, assim como a 

manutenção dos registros escolares, na forma exigida em lei e nas normas em vigor na 

Escola. Destacam-se dentre as atribuições desta Secretaria: 

• Efetuar matrículas; 

• Providenciar, encaminhar, publicar e emitir documentos relativos à vida 

acadêmica do aluno (identidade estudantil, boletos de pagamentos, 

declarações, histórico escolar, diplomas etc.); 

• Controle financeiro do pagamento das mensalidades escolares e das 

bolsas de estudo concedidas aos alunos; 

• Registro de dados no sistema de gerenciamento do controle acadêmico 

do curso; e 

• Prestar informações a toda a comunidade acadêmica. 

Toda e qualquer solicitação do aluno de Graduação e Pós-graduação no que diz 

respeito às questões acadêmicas, administrativas e financeiras deve ser feita mediante 
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requerimento eletrônico diretamente no “Aluno Online”, que o encaminhará aos setores 

competentes. 

A Escola manterá permanentemente organizado e em condições adequadas de 

conservação, fácil acesso e pronta consulta todo o Acervo Acadêmico sob sua guarda. O 

Acervo Acadêmico poderá ser consultado a qualquer tempo pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA). O Acervo Acadêmico também poderá ser averiguado a qualquer tempo 

pelos órgãos e agentes públicos atuantes para fins de regulação, avaliação e supervisão. 

 

Biblioteca Mario Henrique Simonsen, laboratórios e demais serviços 

Criada em dezembro de 1945, como Biblioteca Central, passou a denominar-se 

Biblioteca Mario Henrique Simonsen (BMHS) em dezembro de 1997, em homenagem a 

Mario Henrique Simonsen, ex-Ministro da Fazenda e Vice-Presidente da Fundação 

Getulio Vargas, falecido no mesmo ano. A BMHS possui importante e tradicional acervo 

nas áreas de Administração, Ciência Política, Direito, Economia, Finanças, História do 

Brasil e Sociologia. 

A infraestrutura da biblioteca da Escola atende às necessidades institucionais, 

apresenta acessibilidade, possui estações individuais e coletivas para estudos e recursos 

tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e organização do acervo. Fornece 

condições para atendimento educacional especializado e disponibiliza recursos 

inovadores, conforme descrito no PDI.  

Sua missão envolve gerenciar a informação e o conhecimento, para dar suporte aos 

trabalhos desenvolvidos pela Fundação Getulio Vargas nas áreas de ensino e pesquisa, 

estendendo sua atuação à comunidade acadêmica em geral.  

O Laboratório de Informática é órgão de apoio com a finalidade de prestar serviço 

de atendimento ao corpo docente e discente, de acordo com a demanda sob sua 

responsabilidade. Os serviços de realizam-se sob a responsabilidade da FGV.  
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Os laboratórios atendem às necessidades da Escola, considerando os equipamentos 

disponíveis, as normas de segurança, o espaço físico, o acesso à internet, a atualização de 

softwares, a acessibilidade, os recursos tecnológicos transformadores, os serviços 

previstos, o suporte, as condições ergonômicas e a oferta de recursos de informática 

inovadores. 

Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAP 

É o órgão que realiza as funções de interface entre a direção, coordenação, 

professores e alunos do curso de Graduação. O Núcleo é formado por profissionais do 

campo da Educação preparados para acompanhar o aluno desde o momento em que se 

candidata ao curso até o final do seu período de permanência na Escola. 

Algumas das suas atribuições são: 

• Assessorar a coordenação e demais órgãos colegiados do curso; 

• Orientar e atender alunos, pais e professores nas questões diárias dos 

cursos; 

• Entrevistar individualmente os candidatos aprovados no processo 

seletivo, fornecendo informações sobre a estrutura do curso; 

• Oferecer suporte pedagógico às práticas escolares, atividades de estudo, 

acompanhamento e desenvolvimento dos alunos; 

• Elaborar planos de estudo para os alunos que apresentam dificuldades; 

• Acompanhar o rendimento acadêmico das turmas, produzindo relatórios 

para as coordenações do curso; 

• Coordenar e acompanhar as atividades complementares curriculares e 

extracurriculares do curso; 

• Elaborar horários, calendários anuais e de provas; 

• Atuar como mediador na solução de eventuais conflitos envolvendo 

alunos (individualmente ou em grupos), alunos e professores, alunos e 

coordenação, alunos e funcionários, professores e coordenação e 

funcionários e coordenação; e 
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• Resolver questões disciplinares e encaminhá-las à coordenação para a 

aplicação das regras estabelecidas no Regulamento do curso. 

A FGV EPGE conta com uma equipe multidisciplinar de profissionais de diferentes 

áreas do conhecimento, responsável pela concepção, produção e disseminação e avaliação 

de tecnologias, metodologias e recursos educacionais da educação a distância. 

Diretoria de Comunicação e Marketing 

É compromisso da FGV, através da sua Diretoria de Comunicação e Marketing 

(DICOM), e, portanto, também da Escola, garantir o acesso à informação qualificada e 

diversificada acerca das atividades da Instituição. 

No que diz respeito à FGV, a DICOM tem também a função de consolidar a 

viabilização dos processos e resultados planejados no mapa estratégico da FGV. Para isto, 

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

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

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

comunicação, central de atendimento, inteligência de mercado, marketing digital na 

internet e redes sociais. 

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

gerência e cinco coordenações: 

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

online quanto off-line, avaliando o retorno sobre o investimento e demais métricas; e está 

encarregada das pesquisas de mercado e do sistema de business intelligence; 

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 
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refere às estratégias de “search engine optimization”, quanto à pertinência do conteúdo. 

Cumpre as atividades diárias de administração e criação de conteúdo dos perfis oficiais 

da FGV e monitora as ações das Escolas, unidades e conveniadas no ambiente das redes 

sociais, desenvolvendo ações que visam o engajamento do público com a marca; 

Coordenação de Mídias Sociais: subordinada à Coordenação de Marketing Digital, 

cumpre as atividades diárias de administração e criação de conteúdo dos perfis oficiais da 

FGV; monitora as ações das Escolas, unidades e conveniadas no ambiente das redes 

sociais, além da percepção da marca por esse público; 

Coordenação Internacional de Projetos Online: criada em 2013, e também 

subordinada à Coordenação de Marketing Digital, é responsável pela estratégia de 

internacionalização da FGV. Coordena os perfis internacionais institucionais, 

monitorando o posicionamento online da FGV e das concorrentes e atuando no 

relacionamento com influenciadores internacionais; e 

Coordenação de Planejamento: responsável pelo planejamento estratégico, pelo 

registro dos processos da DICOM e pela criação das políticas, acompanha as atividades 

de todos os segmentos da DICOM e desenvolve as políticas que regem as tarefas de 

comunicação e marketing, tanto internas quanto as que tratam de processos comuns às 

Escolas, demais unidades da FGV e rede conveniada. 

A EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças utiliza-se de inúmeros canais 

de comunicação, através de mídias digitais (público interno); reuniões periódicas com 

representantes do corpo docente, discente e técnico-administrativo (público interno); 

meios de comunicação de massa – jornais, revistas, televisão, rádio e sites (público 

interno e externo) e outros. 

Núcleo de Estágio e Desenvolvimento de Carreiras 

O Núcleo de Estágio e Desenvolvimento de Carreiras - NEDC funciona como um 

canal de interação entre o mercado de trabalho e os alunos e ex-alunos da Escola, 

provendo ferramentas que os auxiliam no processo de inserção no mercado de trabalho e 

disponibilizando convênios de estágio com organizações públicas e privadas. 
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Atua prioritariamente com o gerenciamento e divulgação de oportunidades 

profissionais (estágios, programas de trainees e vagas efetivas), orientação individual ao 

planejamento de carreira, organização e divulgação de palestras institucionais para os 

alunos e egressos, realização de processos seletivos nas dependências da Escola e 

interação por meio de redes sociais. Realiza, também, o acompanhamento da trajetória 

profissional dos ex-alunos, promovendo um networking entre eles, a Escola e os atuais 

alunos, através de ações como o “Carreira em Foco”. O evento, realizado semestralmente, 

tem o formato de um bate-papo informal, no qual ex-alunos compartilham suas 

experiências dentro da Escola e na vida profissional com os atuais alunos da Graduação. 

O NEDC atua ativamente na organização de palestras e workshops, junto às 

entidades estudantis, supervisionando e acompanhando o Time FGV+, Centros 

Acadêmicos, o LAB FGV (Laboratório de Políticas Públicas), FGValley (Núcleo de 

Empreendedorismo), FGV Jr. e Atlética FGV Rio e também, no atendimento aos alunos 

e ex-alunos, fazendo o acompanhamento dos alunos e seus respectivos estágios e 

organizando visitas a empresas. 

Com a participação do Núcleo de Estágio e Desenvolvimento de Carreiras, a Escola 

mantém contato permanente com aqueles que se formaram em seus cursos. A intenção é 

a de que todos os ex-alunos da IES participem dessa interação, construindo um espaço de 

desenvolvimento profissional e atualização científica, que poderá ser ampliado em 

encontros, cursos de extensão, reciclagens e palestras. 
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Núcleo de Computação 

O Núcleo de Computação tem como principal objetivo apoiar as atividades 

acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, oferecendo e auxiliando os usuários da Escola 

na utilização dos recursos computacionais existentes. 

Para cumprir seu objetivo, a equipe do Núcleo vai muito além das definições 

corriqueiras do suporte de informática. Com a crescente importância da informática nas 

atividades de ensino e pesquisa, o esforço do Núcleo de Computação é o de permear todas 

as atividades da Escola. 

Os trabalhos do Núcleo estendem-se a inúmeras atividades: "helpdesk", compras e 

manutenção dos equipamentos e softwares, desenvolvimento e implantação de sistemas, 

administração dos servidores da Escola, treinamentos etc. No entanto, é no apoio aos 

projetos de pesquisa e administração dos sistemas de informação que o maior esforço é 

concentrado. 

A participação do Núcleo em pesquisas desenvolvidas por professores e alunos tem 

se mostrado cada vez mais necessária e benéfica. Em qualquer projeto de pesquisa 

ocorrem tarefas como otimização de rotinas, estruturação de dados e escolha da 

ferramenta adequada para tratar um determinado problema. O Núcleo de Computação 

tem, cada vez mais, intensificado o acompanhamento das atividades acadêmicas, 

principalmente, as relacionadas à elaboração de teses e dissertações. 

O objetivo básico é alavancar o potencial acadêmico dos cursos, com uma 

abordagem proativa. Os funcionários do Núcleo estão imbuídos da convicção de que eles 

são os principais mineradores dos recursos de informática, e que os acadêmicos são os 

usuários que nem sempre têm o tempo ou a habilidade de encontrar a melhor ferramenta 

para resolver o seu problema específico. 

Ouvidoria 

A Ouvidoria tem suas funções realizadas por órgão específico, vinculado à 

Presidência da FGV. Atua com autonomia e absoluta imparcialidade, vinculada 
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diretamente à direção da instituição, com o objetivo de zelar pelos princípios da 

legalidade, moralidade e eficiência administrativa, resguardando o sigilo das 

informações. A Ouvidoria da FGV atende ao corpo funcional, ao corpo técnico, aos 

tutores, ao corpo discente, ao corpo docente e outros membros da Comunidade FGV.  

Controladoria 

À Controladoria compete apoiar a Direção na proposta orçamentária, zelando pelo 

controle da sua execução. A Controladoria Acadêmica e de Regulação é responsável pela 

integração de atividades financeiras, de planejamento e de regulação. 

Dentre as principais atividades e ações da área, é possível destacar: 

• Elaboração do Relatório Data Capes; 

• Prospecção e projeção dos dados e indicadores acadêmicos para o 

quadriênio 2017-2020; 

• Controle das bolsas de estudos das agências de fomento; 

• Acompanhamento dos Editais e do planejamento acadêmico das bolsas 

Sanduíche; 

• Controle das bolsas do programa PNPD (pós-doutoramento) da Capes; e 

• Acompanhamento dos editais externos para captação de verbas 

objetivando fomento das atividades acadêmicas e de pesquisa. 

 

No âmbito da controladoria financeira, as atividades são: 

• Controle da Execução Orçamentária; 

• Controle dos Projetos de Desenvolvimento ativos; 

• Elaboração do Orçamento Anual; 

• Elaboração do Plano de Negócios 2017-2019; e 

• Elaboração dos indicadores de desempenho de gestão. 
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ANEXO K – QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO 

 

Dados Pessoais 

1. Nome completo: 

2. Sexo 

a. Feminino 

b. Masculino 

3. Endereço completo: 

4. Telefone: (   ) 

5. E-mail: 

6. Data de Nascimento: 

7. Atualmente reside na cidade do Rio de Janeiro?  

  Sim 

  Não 

Dados de formação Acadêmica 

8. Titulação: 

 
 Título Obtido Ano de Ingresso Ano de Obtenção 

Graduação    
Mestrado    
Doutorado    
Mestrado 
Profissional 

   

 

Idioma: 

 Fluente Avançado Intermediário Básico Não 
domino a 

língua 

 
Inglês      
Francês      
Espanhol      
Alemão      
Mandarim      
Outro      

 

  



235 

 

9. Tipo de Instituição onde concluiu o Ensino Médio  

 

  Instituição pública 

 Instituição privada 

 

10. A biblioteca ofereceu condições para a realização das consultas necessárias ao seu 

desenvolvimento profissional?  

 

a. Sim; 

b. Parcialmente; 

c. Não. 

 

11. Os recursos computacionais para o ensino de graduação foram adequados?  

 

a. Sim; 

b. Parcialmente; 

c. Não. 

 

12. A infraestrutura dos laboratórios para o processo de ensino-aprendizagem foi:  

 

a. Excelente; 

b. Muito Boa; 

c. Boa; 

d. Regular; 

e. Insatisfatória; 

f. Desconheço. 

 

13. A EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças proporcionou condições gerais 

para seu crescimento como cidadão?  

 

a. Sim; 

b. Parcialmente; 

c. Não. 
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14. Você teria alguma sugestão para melhoria do curso? 

 

a. Sim; 

b. Não. 

No caso de sim, favor colocar sua sugestão abaixo: 

 

 

 

 

 

Informações Profissionais 

15. Aproximadamente quanto tempo após receber o diploma de graduação você 

começou a exercer atividades profissionais em sua área?  

 

a. Não exerço atividade profissional na minha área; 

b. 1 ano ou menos; 

c. De 1 a 2 anos; 

d. Mais de 2 anos; 

e. Mais de 3 anos; 

f. Mais de 4 anos; 

g. Mais de 5 anos; 

h. Atuo desde o curso de graduação. 
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16. Se você não exerce atividade profissional em sua área, qual o principal motivo? 

 

a. Falta de experiência; 

b. Qualificação deficiente; 

c. Defasagem tecnológica; 

d. Falta de perspectiva de carreira; 

e. Pouco mercado de trabalho; 

f. Melhor oportunidade em outra área; 

g. Estudando para concurso; 

h. Estou fazendo pós-graduação; 

i. Estou cursando outra graduação;  

j. Não se aplica. 

 

 

17. Caso esteja trabalhando, como obteve sua ocupação profissional atual?  

 

  Por concurso público; 

  Por efetivação de estágio; 

  Por aprovação em programa trainee; 

  Por processo seletivo normal; 

  Por indicação; 

  Empresa familiar/própria; 

 Não trabalha. 

 

18. Qual é sua faixa salarial mensal?  

 

a. De 1 a 3 salários mínimos;     

b. De 4 a 6 salários mínimos;      

c. De 7 a 9 salários mínimos; 

d. De 10 a 12 salários mínimos;      

e. De 13 a 15 salários mínimos;  

f. Acima de 15 salários mínimos. 

Referência: salário mínimo R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) 
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19. Classifique o porte de sua empresa ou organização conforme classificação do 

BNDES  

 

a) Microempresa; 

b) Pequena empresa; 

c) Média empresa; 

d) Média-grande empresa; 

e) Grande empresa; 

f) Atualmente não estou trabalhando. 

 

➢ Microempresa (faturamento menor ou igual a R$ 2,4 milhões);  

➢ Pequena empresa (faturamento maior que R$ 2,4 milhões e menor ou 

igual a R$ 16 milhões);  

➢ Média empresa (faturamento maior que R$ 16 milhões e menor ou 

igual a R$ 90 milhões);  

➢ Média-grande empresa (faturamento maior que R$ 90 milhões e menor 

ou igual a 300 milhões);  

➢ Grande empresa (faturamento maior que R$ 300 milhões). 

 

20. Qual o setor de atuação da empresa ou organização?  

 

a. Comércio; 

b. Indústria; 

c. 3º setor (sem fins lucrativos); 

d. Mercado financeiro; 

e. Consultoria; 

f. Setor Público; 

g. Outro; 

h. Atualmente não estou trabalhando. 
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21. Em qual setor você atua? 

 

a. Serviço autônomo; 

b. Público municipal; 

c. Público estadual; 

d. Público federal; 

e. Privado; 

f. Economia mista; 

g. Outros; 

 

h. Atualmente não estou trabalhando.  

 

 

22. Em que região do País você atua?  

 

a. Norte; 

b. Nordeste; 

c. Centro-Oeste; 

d. Sudeste; 

e. Sul; 

f. No exterior. 

 

23. Esta é a sua região de origem?  

 

a. Sim; 

b. Não. 

Sua experiência Acadêmica na EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças  

24. Você foi motivado pelos professores para o processo de ensino-aprendizagem?  

 

a. Sim; 

b. Parcialmente; 

c. Não. 
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25. O estágio curricular contribuiu para o seu desenvolvimento profissional?  

 

a. Sim; 

b. Parcialmente; 

c. Não; 

d. Não havia exigência de estágio; 

e. Não se aplica. 

 

26. As condições de acesso a estágios profissionalizantes foram:  

 

a. Excelentes; 

b. Muito boas; 

c. Boas; 

d. Regulares; 

e. Insatisfatórias; 

f. Desconheço. 

 

27. Durante o curso, você teve OPORTUNIDADE de participar de atividades de 

pesquisa?  

 

a. Sim; 

b. Parcialmente; 

c. Não. 

 

28. Durante o curso, você teve OPORTUNIDADE de participar de atividades de 

extensão (palestras, seminários, cursos, etc)?  

 

a. Sim; 

b. Parcialmente; 

c. Não. 
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29. O curso que você realizou na Escola atendeu as suas expectativas quanto a sua 

formação profissional?  

 

a. Sim; 

b. Parcialmente; 

c. Não. 

 

30. Assinale a (s) atividade (s) de que você participou e atribua o grau de importância 

para sua formação profissional  

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

 1 2 3 4 5 

Estágio      

Projeto de Pesquisa      

PIBIC      

Monitoria      

Atendimento de professores 

(extra-classe) 

     

Intercâmbio internacional      

Palestras, oficinas      

Workshops      

Sendo, 1 = pouco importante; 5 = muito importante 

31. O curso de Economia desta instituição contribuiu para:  

 Sim Não Em parte Não se 

aplica 

Ingresso no mercado de 

trabalho 

    

Ascensão profissional     

Ascensão social     

Realização pessoal     

Realização dos pais     
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32. Qual conceito você atribui ao curso que concluiu?  

a. Excelente; 

b. Muito bom; 

c. Bom; 

d. Regular; 

e. Ruim. 

 

33. Como você avalia a instituição de ensino onde concluiu a graduação?  

a. Excelente;  

b. Muito boa; 

c. Boa; 

d. Regular; 

e. Ruim. 

 

34. Na sua opinião, o curso lhe preparou para o mercado de trabalho?  

 

a. Plenamente      

b. Muito bem      

c. Bem 

d. Razoavelmente 

e. Pouco 

 

35. Como você compara a sua formação obtida na Escola com a de profissionais 

formados por outra Instituição?  

 

a. Superior; 

b. Equivalente; 

c. Inferior. 

 

36. Você indicaria o curso feito na Escola para quem busca formação em economia? 

a. Sim; 

b. Não.  
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Educação Continuada 

37. Após a conclusão de seu curso, sua situação mais frequente de contato com a EPGE 

Escola Brasileira de Economia e Finanças é:  

 

a. Participação em eventos (palestras, seminários, workshops, jornadas, 

congressos); 

b. Atividades de extensão oferecidas pela Escola; 

c. Cursos de pós-graduação; 

d. Mantenho vínculo empregatício; 

e. Não tenho contato frequente com a Escola. 

 

38. Após a graduação, você realiza ou realizou algum curso de capacitação?  

 

a. Aperfeiçoamento (180h ou mais); 

b. Curso de Curta Duração; 

c. Ambos; 

d. Não. 

 

 

39. Qual a modalidade utilizada no curso mais recente? 

 

a. Presencial; 

b. Semipresencial; 

c. À distância; 

d. Nenhuma. 

 

40. Após a graduação, qual o mais recente curso de pós-graduação cursado ou em 

andamento?  

 

a. Pós-Doutorado; 

b. Doutorado; 

c. Mestrado; 

d. Especialização; 

e. MBA; 

f. Nenhum. 
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41. Onde fica a instituição desse curso de pós-graduação? 

 

a. EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças; 

b. Outra escola da FGV; 

c. No Rio de Janeiro; 

d. Em outro estado; 

e. No exterior. 

 

42. Qual o tipo da instituição? 

 

a. Pública; 

b. Privada. 

 

43. Qual a modalidade utilizada? 

 

a. Presencial; 

b. Semipresencial; 

c. À distância. 

  



245 

 

ANEXO L - LISTA DE EMPRESAS CONVENIADAS 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 

All América Latina Logística - Malha Sul S/A 

Antera Gestão de Recursos S/A 

Apsis Consultoria Empresarial Ltda 

Aria Capital Corporate Consultoria e Participações Ltda  

Arte, Vida e Esporte Sob Medida 

Artplan Comunicação S.A. 

Ático Administração de Recursos Ltda 

Ativa S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores 

Atlanta Publicidade e Propaganda S/S Ltda - EPP  

Axio Investimentos Gestão de Recursos Ltda (Axio Serviços Ltda) 

Balassiano Engenharia Ltda 

Banco ABN AMRO Real S/A 

Banco BBM S/A 

Banco BTG Pactual S/A 

Banco BVA S/A 

Banco Modal S/A 

BBM Administração de Recursos DTVM S/A (BBM Administração de Recursos 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.) 

BBM Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A (Bacor Corretora de Câmbio e 

Valores Mobiliários S.A.) 

BBM I Gestão de Recursos Ltda 
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BBM II Gestão de Recursos Ltda 

BCP Securities do Brasil Representações Ltda 

Behavior Gestão de Capital Ltda 

Betunel Indústria e Comércio Ltda 

Bogari Gestão de Investimentos Ltda - ME 

BroadSpan Capital - Engenharia de Negócios e Participações Ltda 

Caminho das Redes Ltda - ME 

Capital Gestão e Investimentos Ltda 

Central de Estágios Gelre Agente de Integração Ltda 

Centro de Estágios - PPM Human Resources Ltda - ME 

CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola do Rio de Janeiro 

Cimo Capital Administração de Recursos Ltda - ME 

Clube de Regatas do Flamengo 

Coad-Centro de Orient. Atual e Desenv. Profissional Ltda 

Colortel S/A Sistemas Eletrônicos  

Comfloresta Cia. Catarinense de Empreendimentos Florestais 

Conceituau Capacitação Empresarial Ltda 

Confrapar Participações e Pesquisa S.A. 

Conselho Empresarial Brasil-China 

Conselho Regional de Economia 1ª Região RJ - CORECON    

Construtora Andrade Gutierrez S/A 

Construtora Norberto Odebrecht S.A. 

Consulado Geral do Peru em Rio de Janeiro 

Corporações Já Ltda - ME 

Cortex Intelligence Consultoria em Informática Ltda (Cortex Intelligence Tecnologia Ltda) 

CRBS S/A - Ambev 

Cushman & Wakefield Negócios Imobiliários Ltda 

CWF Rio Comercial Ltda - ME 

Digital Inc Tecnologia e Marketing Ltda - DP6 

Docas Investimentos S/A 

DSRH - Diferencial Soluções em Recursos Humanos Ltda (DSRH - Desafios Soluções em 

Recursos Humanos Ltda) 
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Empresa de Serviços Dinâmica Ltda 

ExxonMobil Química Ltda 

FGV Jr EBAPE/FGV e FGV EPGE - Empresa Júnior de Administração e Economia da 

FGV - RIO 

Finanças Análise e Consultoria Econômica Ltda - ME 

Foco Recursos Humanos Ltda 

Fraiha Produções e Eventos e Editora Ltda - EPP 

Fundação Movimento Universitário de Desenvolvimento Econômico e Social - MUDES 

Gallery Griffe Jóias Ltda 

GAP Gestora de Recursos Ltda 

Gestão de Talentos Seres - Cinelândia Ltda 

Global Investment Strategy Ltda (Triscorp Investimentos Ltda) 

IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda 

Icap do Brasil Corretora de Tíltulos e Valores Mobiliários Ltda 

Instituto Brasileiro de Inserção Social do Estudante 

Instituto Capacitare Consultoria Empresarial Ltda - EPP 

Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Regional Rio de Janeiro - IEL - RJ  

Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP 

Investfort Gestão de Investimentos Ltda 

INVM Consultoria e Representações Ltda 

Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. 

J2L Investimentos e Participações S.A. (J2L Gestão de Investimentos S.A.) 

JGP Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 

JGP Gestão de Crédito Ltda. 

JGP Gestão de Recursos Ltda. 

JGP Gestão Patrimonial Ltda. 

JGP Global Gestão de Recursos Ltda. 

Kyros Gestão de Recursos Ltda 

L6 Capital Partners Consultoria Empresarial e Participações Ltda 

Latitude Investment Partners Gestão e Finanças Ltda. 

Lersch Traduções 

Libra Terminal Rio S/A 



248 

 

Livstar Consultoria de Estágios  

Lojas Americanas S.A. 

Lora e Consultores Associados Ltda - ME 

L'Oréal Brasil Comercial de Cosméticos Ltda 

Luxor Hotéis Turismo S.A. (Luxor Participação S.A) 

Macroplan Prospectiva Estratégia & Gestão S/S Ltda 

Manpower Staffing Ltda 

MDU Brasil Ltda 

Medicinia Atividades de Internet Ltda 

Mérito Consultoria Financeira, Administrativa e de Sustentabilidade Ltda 

Meta Asset Management 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 (Orama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A) 

Ortoneuro Comércio Importação de Material Hospitalar Ltda 

Pacífico Gestão de Recursos Ltda.  

Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda - EPP - Quantum 

Parceria Consultoria Empresarial Ltda 
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People on Time Consultoria, Planejamento e Serviços de Recrutamento e Seleção Ltda - 

EPP 

Banco Bocom BBM S.A. 

Brasil Plural Gestão de Recursos Ltda 

Essentia Partners Assessoria Ltda 

Meaf Consultoria em Educação Ltda - Eleva Educação 

Muxi Tecnologia em Pagamentos S.A. 

OCCAM Brasil Gestão de Recursos Ltda 

Serviço Social do Comércio - SESC 

Zero Cinco Um Gestão de Recursos Ltda 

Fluminense Football Club 

Tork Capital Gestão de Recursos Ltda 

Leste Financial Services Gestão de Recursos Ltda 

EDF EN do Brasil Participações Ltda 

Best2bee Technology Services 

Piemonte Holding de Participações S.A. 

 

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 Brasil Ltda (Bain & Company) 

Banco Bradesco S/A 

Banco BTG Pactual S/A 

Banco CR2 
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Banco Itaú - BBA S.A. 

Beni Empreendimentos e Participações S/A 

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

BR Participações e Investimentos Ltda 

BRMalls Participações S/A 

Brookfield Serviços Financeiros 

BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários  

Canepa Asset Management Cam Brasil Gestão de Rec 

CR2 Empreendimentos Imobiliários S/A 

CVM - Comissão de Valores Mobiliários 

Editora Eleva Ltda 

Fecomercio - Federação do Comércio do Estado do RJ 

FGV Direito Rio 

FGV/CERI 

FGV/CPDOC  

FGV/IBRE 

Fleury S/A 

Fundação Atlântico de Seguridade Social 

FW Empreendimentos Imobiliários e Construções Ltda 

Gulf Gestão de Recursos Ltda 

Icatu Seguros S/A 

Inter B. Consultoria Internacional de Negócios Ltda. 

Investfort - Gestão de investimentos Ltda 

IPEA 

Itaú Unibanco S.A. 

JLT RE Brasil Adm e Corretagem de Ress Ltda 

Lafarge Brasil S/A 

Lourinvest Gestão de Recursos Ltda 

Macroplan Prospectiva Estratégia e Gestão SS Ltda 

Mckinsey & Company Inc do Brasil CO 

MDCPAR S.A. 
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Michelin - Matriz 

Netquant Tecnologia de Investimentos Ltda 

Norskan Offshore Ltda 

Prime SA Corretora de Cambio e Valores 

PSR Soluções e Consultoria em Energia Ltda 

Queiroz Galvão 

Aliansce Shopping Centers S/A 

Banco Investimentos S.A. 

BB Adm. De Ativos - Distrib.  Títulos e Valores Mobiliários 

Bemisa Brasil Exploração Mineral S.A. 

Bolsa de Mercadorias & Futuros 

Brookfield Energia Renovável S.A. 

CHL Desenvolvimento Imobiliário 

Colégio Eleva Educação Ltda 

Cyrela RJZ Construtora Empreendimentos Imibiliários Ltda 

FGV Projetos 

FGV/CLAPP 

FGV/NPII 

FGV/Pesquisa 

For Ship Engenharia Ltda 

Gávea Investimentos Ltda 

Google Brasil Internet Ltda 

HKA Brasil Consultoria e Gestão de Riscos de Construções Ltda 

Instituto de Aviação Civil 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA 
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Mineração Baratinha S.A. 

Oi 

Seller Consultoria Imobiliária e Representações Ltda 

Sistema Elite de Ensino S.A. 

Souza Cruz S/A 

Tabepuia Com. Vestuário Artigos Decor e Alim Ltda 

Technip Brasil S/A 

Technos da Amazônia Ind. e Comércio Ltda 

Telemar Norte Leste 

Telos Fundação Embratel de Seguridade Social 

Thales Consultoria de Gestão e Investimentos Ltda 

TIM Celular S.A. 

Ventor Investimentos Ltda 

Vision Marine Represent. E Serv. Ltda 

Webb Negócios S/A 

YMF Consultoria de Sistemas Ltda 
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ANEXO M - QUADRO DE METAS DA INSTITUIÇÃO, SEUS RESULTADOS 

EM 2019 E DESAFIOS E METAS PARA 2020 

 

 Desafios em 2019 Situação em  

31/12/2019 

Realização em 2019 Desafios e metas para 

2020 

Eixo 1: 

Planejamento e 

Avaliação 

Institucional 

Manter a posição da 

Escola como centro 

de excelência nas 

Ciências 

Econômicas. 

Contínuo. • A Escola manteve o 

conceito máximo em 

todos os indicadores 

de qualidade do MEC 

divulgados no ano 

2019.  

• Manter as notas 

máximas em todos 

os programas da 

Escola;  

• Aumentar, mantendo 

a qualidade, o 

número de alunos no 

curso de Graduação 

– através de captação 
pelo processo 

seletivo (até 2019);  

• Estudar a 

implantação do 

Doutorado 

Profissional – após 

as regras serem 

determinadas pela 

CAPES;  

• Solicitar o 

Credenciamento em 
EaD (até 2019); 

• Oferta de Cursos de 

pós-graduação na 

modalidade a 

distância, após o 

credenciamento pelo 

MEC (até 2021); 

• Manter os projetos 

pedagógicos dos 

cursos atualizados 

com o conhecimento 
mais recente 

disponível;  

• Evoluir na qualidade 

dos resultados de 

pesquisa em termos 

de rigor e relevância; 

• Atrair docentes e 

pesquisadores 

qualificados nas 

áreas de interesse da 

Escola;  

• Incorporar os 
conhecimentos 

gerados na Escola 

aos programas de 

ensino e extensão; e 
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• Formar 

pesquisadores aptos 

a serem integrados 

aos melhores centros 

de pesquisas do país 

e do exterior. 

Aperfeiçoar o 

processo de 

avaliação 

institucional. 

Em andamento. • Ampliação da 

divulgação dos dados 

da avaliação 

institucional. 

 

• Aprimorar o 

feedback para 

sugestões e críticas 

oriundas do processo 

de avaliação; 

• Manter os programas 

de pós-graduação 
Stricto Sensu 

atualizados com as 

orientações de área 

da CAPES; e  

• Promover maior 

visibilidade da 

avaliação 

institucional.  

Incrementar o 

debate institucional 

das análises feitas 

pela CPA. 

Contínuo. • Trabalho contínuo de 

conscientização, em 

vários fóruns, sobre o 

papel da CPA; e 

• Atingir notas 

máximas, na 
graduação e na pós-

graduação, nas 

avaliações 

institucionais 

promovidas pela 

CAPES e pelo MEC. 

• Divulgar mais 

amplamente os 

resultados oriundos 

das análises feitas 

pela CPA;  

• CPA – criar novos 
indicadores de 

desempenho para a 

gestão da Escola; e 

• Evoluir no 

funcionamento dos 

processos avaliativos 

da CPA e do NDE, 

respeitando a 

legislação vigente.  

Manter o Plano de 

Desenvolvimento 

Institucional (PDI) 

atualizado conforme 

legislação vigente 

Concluído. • O novo PDI foi 

concluído com a 

participação de todos 

os segmentos da 

comunidade 
acadêmica. 

• Consolidar a 

pesquisa de opinião 

para a atualização do 

PDI 2017/2021. 

 

Eixo 2: 

Desenvolvimento 

Institucional 

Articular as 

atividades de 
extensão entre o PDI 

e PPC. 

Contínuo. • Finalidades, objetivos 

e princípios da 
Instituição bem 

definidos e 

explicitados em 

documentos oficiais: 

Plano de 

Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e 

Projeto Pedagógico do 

curso (PPC); e 

• Expandir as ações de 

articulação entre 
ensino, pesquisa e 

extensão; e 

• Incorporar os 

conhecimentos 

gerados na Escola 

aos programas de 

ensino e extensão. 
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• Corpo docente e 

corpo técnico 

conhecem a missão e 

os objetivos da IES. 

Aprimorar a 

plataforma D2L, 

conforme demanda 

dos professores. 

Concluído. • Ampliação da 

plataforma D2L e dos 

novos recursos 

tecnológicos. 

 

• Ampliar a utilização 

da plataforma D2L 

junto ao corpo 

docente. 

Incrementar a 

divulgação dos 

resultados 

alcançados pela 

instituição nas 

avaliações anuais. 

Concluído. • A Escola tem 

utilizado várias mídias 

eletrônicas para 

divulgação: e-mail, 

site etc. 

 

• Consolidar a prática 

de divulgação dos 

resultados 

alcançados pela 

instituição. 

Elevar a inserção da 

Escola em 

problemas 

aplicados, 
promovendo a 

integração com 

outros centros de 

pesquisa. 

Contínuo. • Na Pós-Graduação, a 

Escola obteve as notas 

máximas da Capes 

(sete); e 

• Elevado número de 

visitantes 

internacionais para 

trabalhos de pesquisa 

e estudos nos últimos 

anos. 

• Fortalecer 

articulação, através 

dos mais diversos 

instrumentos de 
cooperação 

acadêmica, com 

organizações 

nacionais ou do 

exterior; 

• Manter intercâmbio 

cientifico e 

acadêmico com 

instituições 

congêneres, 

nacionais e 
estrangeiras; e 

• Criar parcerias com 

as Escolas de 

Economia da 

PUC/RJ e EESP para 

intercâmbio de 

disciplinas, 

organização de 

seminários e 

congressos, 

aumentando, assim, 
a frequência de 

apresentação de 

pesquisas e debates 

econômicos.  

 
Expandir as ações 

voltadas para a 

defesa do meio 

ambiente, da 

memória cultural, da 

produção artística e 

do patrimônio 

cultural. 

Em andamento. • A FGV+ e outras 

organizações 

estudantis 

participaram de vários 

projetos sociais;  

• Ampliar, no âmbito 

da FGV, os 

programas de 

extensão;  

• Sensibilizar 

continuamente 

acerca das políticas 

de inclusão social, 

desenvolvimento 

econômico e social, 

da defesa do meio 

ambiente, da 

memória cultural, da 

produção artística e 
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• Apoiar as iniciativas 

estudantis nos 

programas existentes 

e por eles 

implementados com 

foco em 

sustentabilidade; e 

•  A disciplina Temas 

Contemporâneos 

cumpre o objetivo de 
debater temas 

relacionados com o 

meio ambiente como 

a contínua 

conscientização da 

academia. 

do patrimônio 

cultural;  

• Ampliar projetos 

culturais, artísticos, 

esportivos e sociais 

especialmente 

destinados aos 

estudantes da 

Instituição; 

•  Estimular o espírito 
de solidariedade, 

mediante o 

engajamento de 

jovens na 

organização de 

projetos 

multidisciplinares 

que atendam 

problemas sociais da 

comunidade (até 

2020); 

• Incrementar 
atividades 

específicas, nas 

várias modalidades 

de extensão, com 

foco nas 

necessidades da 

comunidade 

universitária (até 

2021); 

• Aprimorar o 

processo de 
institucionalização 

da extensão 

universitária e 

aperfeiçoamento do 

programa de bolsas 

(até 2021); 

• Estimular o 

aproveitamento 

curricular da 

participação do 

aluno em projetos de 
extensão; e 

• Continuar apoiando 

os 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 
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desenvolvimento 

regional. 

 
Aprimorar 

continuamente o 
programa de 

bolsa/financiamento. 

Em andamento. • Atendimento especial 

e diferenciado para 
estudantes em 

situação econômica 

desfavorecida; e 

• A Escola possui um 

importante programa 

de bolsas para 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. 

• Aprimorar 

constantemente o 
programa de bolsas 

dentro das 

possibilidades 

financeira da 

Instituição. 

 

 
Ampliar iniciativas 

e oportunidades de 

internacionalização 

para os corpos 

docente e discente. 

Em andamento. • Manter os programas 

de intercâmbio com 

instituições 

reconhecidas 

internacionalmente, 
para a expansão da 

base de competências 

interculturais nas 

áreas da Escola e dos 

parceiros; e  

• Manter e incrementar 

a pesquisa 

institucional dentro 

das melhores práticas 

internacionais. 

• Integrar 

pesquisadores e 

docentes em projetos 

internacionais de 

ensino e pesquisa;  

• Ampliar a 

quantidade de 

disciplinas ofertadas 

em língua inglesa na 

Escola (até 2021);  

• Incentivar a 

ampliação das 

parcerias com a 

comunidade e com 

órgãos de fomento; e  

• Articular as 
competências com 

vistas à captação de 

recursos e indução 

de oportunidades 

para a pesquisa (até 

2020). 

 
Aprimorar a 

acessibilidade para 

pessoas com 

deficiência. 

Em andamento. • A Escola trabalha 

com a Política de 

Educação Inclusiva, 

seguindo a filosofia 

de inclusão e 

manutenção da 

igualdade de acesso 

• Dar continuidade às 

ações no sentido de 

oferecer uma melhor 

infraestrutura física e 

mobiliária, e 

constante atualização 

de software 

específico; e 
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de todos os cidadãos 

brasileiros à 

educação, 

particularmente 

àquelas pessoas com 

deficiência. 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; e 

• Inserção do 

componente curricular 

LIBRAS – Língua 

Brasileira de Sinais, 
na matriz curricular 

do curso, como 

elemento optativo. 

 

• Promover ações 

integradas com os 

diversos setores da 

comunidade para um 

efetivo trabalho em 

todas as formas de 

inclusão (até 2021). 

Promover de forma 

sistemática a 

responsabilidade 

social de toda a 

comunidade 

acadêmica. 

Contínuo. • Trabalho da FGV+ e 

outras organizações 

estudantis no 

desenvolvimento de 

projetos sociais; 

• A disciplina Temas 

Contemporâneos 

trabalha 

continuamente estes e 

outros temas 
relevantes; 

• Realizados inúmeros 

eventos, palestras e 

seminários; e 

• Apoiar as iniciativas 

estudantis nos 

programas existentes 

e por eles 

implementados com 

foco em 

sustentabilidade. 

• Estudar a ampliação 

de bolsas/estímulos 

para acesso de 

estudantes carentes; 

• Reforçar as ações 

acadêmicas, 

pedagógicas e 

organizacionais nas 

questões da inclusão 

e responsabilidade 
sociais; 

• Ampliar estas ações 

por meio de 

parcerias com outras 

instituições com o 

mesmo objetivo; 

• Desenvolver projetos 

que atendam às 

demandas sociais e 

regionais; 

• Estimular o espírito 
de solidariedade, 

mediante o 

engajamento de 

jovens na 

organização de 

projetos 

multidisciplinares 

que atendam 

problemas sociais da 

comunidade; e 
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• Apoiar projetos 

interinstitucionais 

para promover o 

respeito à 

biodiversidade e à 

diversidade cultural 

e o patrimônio 

histórico. 

Eixo 3: Políticas 

Acadêmicas 
Ampliar a 

divulgação das 

ações e práticas da 

Escola através dos 

diferentes meios de 

comunicações. 

Em andamento. • Departamento de 

Comunicação e 

Marketing da 

Fundação Getulio 

Vargas bem 
estabelecido; 

• Imagem da Escola 

reconhecida nos 

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; e 

• Utilização de mailing 

list para divulgação de 

eventos, cursos, 

palestras. 

• Promover melhoria 

na estrutura e 

interatividade do 

site; 

• Aprimorar a 
divulgação das 

outras 

atividades/serviços 

oferecida pela IES; e 

• Criar site de Job 

Market, Placement e 

publicações para 

apresentar o perfil 

dos alunos da 

Escola. 

 
Ampliar a 

divulgação e 

aperfeiçoar as ações 

da Ouvidoria. 

Em andamento. • Ouvidoria já 

implementada, mas 

ainda com pouca 

visibilidade. 

• Criar mecanismos de 

constante divulgação 

da ouvidoria e 

posteriormente 

maior visibilidade. 

Reestruturar o 

Programa de 

acompanhamento ao 

egresso. 

Em andamento. • Infraestrutura 

tecnológica presente 

na Escola;  

• Acompanhamento 

realizado anualmente; 
e 

• Ampliar o 

relacionamento com 

egressos da Escola, 

visando gerar novos 

projetos relevantes 

para ambos. 

• Acompanhar os 

egressos pelos 

gestores acadêmicos 

e administrativos, 

bem como o 
estabelecimento de 

oportunidades para 

formação 

continuada; 

• Discutir nas 

instâncias 

competentes do 

Programa de 

Acompanhamento 

do Egresso, visando 

sua ampliação e 
fortalecimento na 

Instituição; 
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• Aperfeiçoar o 

sistema de 

acompanhamento de 

egressos, para 

melhor colocação 

dos egressos no 

mercado de trabalho; 

e para atualização 

constante dos 

programas de ensino 
da Escola (até 2020); 

• Desenvolver 

programas e eventos 

exclusivos para os 

egressos; 

• Incentivar os 

egressos da Escola a 

participar e colaborar 

com a Escola na 

condução de 

projetos, eventos e 

pesquisas; 

• Ampliar e difundir a 

imagem e os 

programas da Escola 

nas suas 

organizações e vice-

versa; 

• Ampliar a coleta de 

dados de todos os 

egressos da Escola; e 

• Ampliar o 

relacionamento entre 
alunos e ex-alunos 

com o objetivo de 

aumentar o 

networking.  

 
Ampliar e incentivar 

a 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 existentes 

na Escola. 

• Intensificar o 

incentivo à 

participação de 

discentes da 

Graduação em 

congressos e na 

divulgação de 

trabalhos; e 

• Difundir os 

conhecimentos 
gerados na Escola 

nos principais 

congressos nacionais 

e internacionais e em 

publicações de alto 

nível.  

Incentivar a 

participação 

Contínuo. • Representatividade do 

corpo discente em 

• Manter o estímulo 

dos discentes para os 
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contínua dos 

discentes nos 

colegiados da IES. 

todos os conselhos da 

Instituição. 

colegiados da 

Escola.  

Ampliar a 

divulgação para a 

comunidade 

acadêmica 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; e 

• Promover uma maior 

divulgação da Sala 

de Amamentação 

junto à comunidade 

acadêmica. 

Eixo 4: Políticas 

de Gestão 
Consolidar os 

mecanismos para 

conhecimento do 
grau de satisfação 

dos funcionários, 

que envolvam 

condições de 

trabalho, recursos 

institucionais, 

fomento e 

incentivos à 

qualificação e 

capacitação. 

Em andamento. • Número de pessoal 

docente e técnico-

administrativo 
suficiente para 

responder aos 

objetivos e funções da 

instituição; 

• Corpo docente e 

técnico administrativo 

com alta qualificação; 

• Serviço Médico e 

Serviço de 

Assistência Social, 

para alunos, 
funcionários e 

professores da 

instituição; 

• A experiência 

profissional, a 

formação didático-

pedagógica dos 

docentes e a formação 

e experiência do 

pessoal técnico-

administrativo 
permitem desenvolver 

com qualidade a 

missão institucional; 

• Políticas de 

assistência e de 

melhoria da qualidade 

de vida do quadro 

técnico-

administrativo; 

• Existência da 

Associação de 

Funcionários, com 
programas de 

integração social, 

cultural e esportiva; e 

• Existência da FGV-

PREVI, fundo de 

• Aperfeiçoar 

mecanismos para 

conhecimento do 
grau de satisfação 

dos funcionários 

(docentes e técnico-

administrativos), 

fator que 

compromete o 

desempenho de suas 

atividades; 

desenvolvimento de 

trabalhos 

envolvendo 
psicologia 

institucional visando 

à melhoria das 

relações 

interpessoais; 

• Aprimorar o sistema 

de avaliação de 

pessoal;  

• Valorizar o capital 

humano;  

• Continuar o 
incentivo à 

capacitação dos 

servidores docentes e 

técnico- 

administrativos; 

• Capacitar 

continuamente a 

equipe 

administrativa; 

• Ampliar a oferta de 

treinamentos para os 

professores sobre 
novas práticas 

pedagógicas (até 

2021); e  

• Elaborar sistema de 

avaliação de 
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pensão fechado de 

caráter voluntário, 

destinado a 

complementar a 

aposentadoria paga 

pelo INSS. 

desempenho técnico-

administrativo 

compatível com as 

funções. 

 
Otimizar o 

Planejamento e a 

Gestão da Escola. 

Em andamento. • Incentivar o 

acompanhamento, 

difusão e avaliação de 

políticas das 

atividades-fim e das 

atividades-meio da 

instituição; e 

• Melhorar a eficiência 

dos programas 

administrativos. 

• Modernizar e 

otimizar os 

procedimentos 

administrativos, de 

forma a simplificar e 

qualificar as ações 

administrativas; 

• CPA – Criar novos 

indicadores de 

desempenho; 

• Elaboração de 

rotinas 

administrativas com 

procedimentos ágeis, 

adequando a 

legislação da 

Instituição a esse 

fim; 

• Revisar a estrutura 

administrativa de 

vários setores da 

Escola, com a 

introdução de novos 

procedimentos, 

rotinas e servidões 

para a adaptação às 

exigências previstas 

na legislação (até 

2021); e 

• Alterar a sigla 
(EBEF para FGV 

EPGE) e o nome da 

Escola para EPGE 

Escola Brasileira de 

Economia e 

Finanças, junto ao 

MEC (até 2019).  

Eixo 5: 

Infraestrutura 
Aprimorar 

constantemente os 

serviços de Internet 

e de tecnologia da 

Escola. 

 

Em andamento. • Incorporar os recentes 

avanços tecnológicos 

às práticas de ensino 

com foco na 

otimização da 

aprendizagem. 

• Atualizar 

continuamente a 

infraestrutura 

tecnológica da 

Escola; 

• Otimizar os 

processos com 
ferramentas 

tecnológicas;   

• Manter atualizados 

sistemas e 

equipamentos de 



263 

 

informática (até 

2021); e  

• Ampliar ferramentas 

de e-learning para 

otimizar a qualidade 

da aprendizagem e a 

eficiência da entrega 

dos programas de 

ensino (até 2020). 

Estabelecer novos 

planos de trabalho 

junto à Diretoria de 

Operações e 
Mantenedora 

visando novos 

espaços para a 

Escola. 

Em andamento. • A Escola tem sido 

orientada a adotar 

algumas medidas 

como, por exemplo, a 
divisão de salas, para 

atender a demanda de 

ampliação.  

• Ampliar o número 

de salas para 

professores e alunos; 

• Criar uma área de 
convivência para os 

alunos da 

Graduação; e 

• Otimizar os espaços 

acadêmicos e 

administrativos. 
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ANEXO N - COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO: PLANO DE 

TRABALHO 2021 

Janeiro e Fevereiro 

Sem atividades previstas. 

Março  

Registro do Relatório de Autoavaliação Institucional 2019 e 2020 no E-MEC. 

Convocação de eleições da CPA e seleção de candidatos. 

Abril 

Realização das eleições da CPA  

Realização da primeira reunião da CPA: 

Pauta da primeira reunião 

✓ Revisão do quadro de metas do PDI para o próximo ciclo de planejamento. 

✓ Proposição de indicadores de acompanhamento do quadro de metas do PDI. 

✓ Apreciação do questionário de avaliação da comunidade acadêmica EPGE 

sobre o ensino mediado por tecnologia  

✓ Alteração regimental para introdução da Comissão Coordenadora do CPA 

✓ Indicação da Comissão Coordenadora da CPA  

 

Maio 

Suporte à visita dos avaliadores com vista ao credenciamento de Ensino à 

Distância dos cursos de pós-graduação lato sensu a serem oferecidos pela EPGE. 

Junho 

Aplicação do questionário de avaliação de disciplinas 2021.1. 

Aplicação do questionário de avaliação sobre ensino mediado por tecnologia 
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Julho  

Sem atividades previstas 

Agosto 

Reuniões com comunidade acadêmica EPGE para discussão sobre quadro de 

metas do PDI 2022-2026 e indicadores de acompanhamento. 

Setembro 

Segunda reunião da CPA 

Pauta 

✓ Discussão e validação do quadro de metas do PDI 2022 – 2026 e de seus 

indicadores 

              Outubro 

Sem atividades previstas 

Novembro 

Aplicação do questionário de avaliação de disciplinas 2021.2. 

Dezembro 

Sem atividades previstas. 

 

 

 

 


