GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MANUAL DO ALUNO

NOTA DE ABERTURA
Caro(a) aluno(a),
Seja bem-vindo(a) à Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação
Getulio Vargas. Parabéns por ingressar em uma das maiores instituições
educacionais, reconhecida pelo seu pioneirismo e tradição na formação de
profissionais da administração e liderança que atuarão na mudança do país.
Este manual foi especialmente elaborado com o objetivo de orientá-lo (a)
sobre os principais procedimentos acadêmicos do curso.
Gostaríamos de lembrá-lo(a) que estamos à disposição para sanar suas
dúvidas e orientá-lo(a) da melhor forma possível.
Cordiais saudações de toda Equipe Diretiva, Coordenação, Docentes e Corpo
Técnico-Administrativo.
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SOBRE A ESCOLA
A Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getulio Vargas (FGV
EPPG) integra o grupo de Escolas mantidas pela Fundação Getulio Vargas,
juntamente com as Escolas no Rio de Janeiro e em São Paulo. A FGV EPPG
surge a partir da união da experiência e da excelência em ensino, pesquisa e
extensão da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (FGV
EBAPE) da Escola de Economia de São Paulo (FGV EESP) e da Escola de
Administração de Empresas de São Paulo (FGV EAESP).
A implantação da FGV EPPG, em Brasília, tem como objetivo aprofundar e
ampliar a missão original da FGV de formar profissionais altamente
qualificados para a administração nas suas esferas, e fornecer informações,
conhecimentos e novas ideias, a partir de suas pesquisas acadêmicas e
aplicadas, para que o governo possa aprimorar as suas decisões, aumentar
a eficiência, eficácia e efetividade de suas ações.
Direção: Prof. Dr. Edson Kenji Kondo

SOBRE O CURSO
O curso de Administração Pública tem o objetivo de formar uma elite de
profissionais para pensar o futuro do Brasil e ocupar posições estratégicas
das organizações nos setores público, privado e terceiro setor. Esses
profissionais, responsáveis pela tomada de decisões estratégicas, serão
capazes de propor soluções inovadoras para os problemas complexos da
sociedade.
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Destaca-se que o egresso do curso de Administração pública da FGV EPPG
será capaz de ocupar cargos públicos no governo federal, estadual e
municipal, bem como atuar em empresas estatais, privadas, concessionárias
de serviços públicos, organizações do terceiro setor e fundações
empresariais.
Para tanto, o curso direciona suas atividades didático-pedagógicas para o
reconhecimento de problemas, equação de soluções, desenvolvimento da
argumentação e o aperfeiçoamento de técnicas comunicativas, de forma a
projetar o exercício profissional do egresso nacional e internacionalmente,
bem como estimular a reflexão e a atuação crítica sobre a esfera da produção
e o desenvolvimento de raciocínio lógico, crítico e analítico.
Coordenação: Prof. Dr. Bernardo Oliveira Buta

NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO
O FGV NAP é um setor especializado em atendimento pedagógico e
psicopedagógico aos estudantes, apoio didático-pedagógico aos professores
e coordenadores dos cursos de graduação das Escolas da FGV no Rio de
Janeiro e no Distrito Federal.
O FGV NAP apresenta-se como o
canal

de

referência

aos

estudantes, de forma a atendê-los
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.
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O setor desenvolve estratégias de acolhimento aos estudantes, promove a
escuta qualificada e o aconselhamento, buscando sempre compreender
suas demandas para atuar criando melhores condições pedagógicas que
visam a favorecer o desenvolvimento intelectual e emocional desses jovens
nessa nova etapa da vida. Desta forma, atua para prevenir o fracasso
acadêmico.
Além disso, o FGV NAP adota uma postura ativa de busca das manifestações
dos alunos sobre sua experiência ao longo das atividades acadêmicas, suas
dúvidas, sugestões e necessidades especiais.
Coordenação: Profa. Helena Giolito (helena.giolito@fgv.br)
E-mail: nucleo.pedagogico@fgv.br |Instagram: @napfgvrio

NÚCLEO



DE

DESENVOLVIMENTO

ESTÁGIO
DE

E

CARREIRAS

O FGV NEDC é um canal de integração entre o mercado de trabalho, os
alunos e egressos dos cursos de Graduação, provendo recursos que os
auxiliam no processo de inserção e/ou reinserção no mercado de trabalho.
O NEDC FGV auxilia os corpos discentes das graduações da FGV a
desenvolver

habilidades

reconhecidas

e

demandadas

pelo

mercado

de

técnicas,

trabalho,

disponibilizando

e

treinando os alunos nas
ferramentas mais eficazes
de

apresentação

marketing

e

pessoal,
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competências

comportamentais

networking

e

redes

sociais

e

promovendo

os

processos

de

autoconhecimento e gestão da carreira. Ademais, o Núcleo é responsável por
ampliar o conhecimento sobre o perfil profissional requerido pelas
organizações, competências específicas por tipo de setor, mercado de
trabalho, remuneração e cultura organizacional. O FGV NEDC também
levanta os índices de empregabilidade de cada turma de recém-formados,
além de funcionar como uma interface cada vez mais atuante e eficaz entre
os alunos/ex-alunos da FGV com empregadores e contatos que possam lhes
auxiliar profissionalmente.
O estágio supervisionado curricular é obrigatório e terá carga horária mínima
de 300 (trezentas) horas para a integralização do curso. Os alunos(as) podem
realizar estágios a partir do 5º semestre do curso, desde que regularmente
matriculados.
São considerados estágios supervisionados extracurriculares, os realizados
do 5º ao 8º semestre, preferencialmente quando já tiverem sido cumpridas
e comprovadas as 300 horas mínimas obrigatórias.
Para mais informações, consulte o Regulamento de Estágio.
Coordenação: Profa. Beralda Lima
E-mail: nucleo.carreiras@fgv.br | Instagram: @nucleodeestagioecarreirasfgv

SECRETARIA DE REGISTROS
ACADÊMICOS
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
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nas normas em vigor na Escola.
Destacam-se dentre as funções indicativas da 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;
• Prestar informações a toda comunidade acadêmica. Toda e qualquer
solicitação do aluno no que diz respeito às questões acadêmicas,
administrativas e financeiras deve ser feita mediante requerimento pelo
AOL,

para

que

a

SRA

encaminhe

aos

setores

competentes.

Para que as solicitações sejam atendidas, é importante respeitar as datas e
os

prazos

estabelecidos

no

calendário

acadêmico

do

curso.

Horário de atendimento:
Segunda, Terça e Quinta-feira, das 12:00 às 21:00 e Quarta e Sexta-feira, das
8:30 às 17:30.
Telefone: (61) 3799-8170 | E-mail: sra-df@fgv.br

ALUNO ON-LINE (AOL)
O Aluno Online é o ambiente virtual da Secretaria de Registros Acadêmicos.
No primeiro dia de aula, o (a) estudante receberá um e-mail contendo as
informações de acesso às disciplinas.
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Neste sistema o aluno:
• Tem acesso às informações financeiras
• Abre e consulta requerimentos
• Realiza inscrição nas disciplinas de cada ciclo
• Visualiza as notas das disciplinas
• Emite de declaração de matrícula e de disciplinas
cursadas;
•

Protocola

solicitações

e

requerimentos

acadêmicos;
• Imprime boletos e recibos de pagamento,
• Altera dados cadastrais.

O estudante poderá acessar o seu ambiente online (AOL) utilizando:
1) Número de Matrícula e Senha do AOL ou;
2) Login e senha da Conta de Acesso Individual
O aluno pode recuperar seu login e senha entrando com contato com a
Secretaria Acadêmica através do e-mail sra-df@fgv.br ou pelo Núcleo de
Apoio Tecnológico – NAT, nos telefones (11) 3799-3400, (21) 3799-2300 e (61)
3799-8100.

BIBLIOTECA DE BRASÍLIA
A Biblioteca de Brasília faz parte do Sistema de Bibliotecas FGV (FGV SB) e
conta com um acervo composto por 5.186 títulos e 9.391 exemplares.
Oferece espaço de estudo individual com 32 lugares, duas salas de estudo
em grupo, guarda-volumes, terminais de consulta adaptados para atender
pessoas com deficiência e ambiente com iluminação de led.
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Ambiente de Acessibilidade e Tecnologia Assistida
Com mesa ergonômica especial para cadeirantes, computador equipado
com monitor de 23 polegadas, teclado ampliado e com softwares leitores de
tela (DosVox e NVDA), Ampliador de Caracteres Automático (myReader 2),
que amplia as letras, projeta e dá acessibilidade para quem tem baixa visão,
Digitalizador e Leitor Autônomo (POET COMPACT2+), que transforma o texto
impresso em voz, e Impressora Braille.

A Biblioteca possui homepage, na qual disponibiliza seu catálogo online e 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 às diversas bases de dados assinadas pela Instituição, aos artigos do
Portal

de

Periódicos

CAPES, a conteúdos

de

acesso

aberto, e

ainda, a informações sobre todos os serviços oferecidos.

A Biblioteca possui 2 salas para estudos (mínimo: 4 pessoas e máximo: 6) – A
sala da biblioteca pode ser agendada no telefone 3799-8128/8027, pelo email: fernanda.souza@fgv.br, ou presencialmente.
Bibliotecária: Fernanda Souza
Horário de funcionamento da biblioteca: Segunda a sexta das 8h às 19h.


SALAS HÍBRIDAS
As salas de aula da FGV EPPG oferecem aos alunos um ambiente propício ao
aprendizado, em virtude do conforto de suas instalações e dos recursos
tecnológicos disponíveis e rede wifi em todo o prédio. Todas as salas têm
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sistema multimídia, quadro interativo com projeção de imagens e som. O
sistema de câmeras e os microfones também são controlados nesse espaço.

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
A FGV possui um amplo laboratório de Informática híbrido. Além disso, há
projetor instalado, recursos multimídia, quadro interativo e conexão wi-fi.

SERVIÇO DE IMPRESSÃO
Para utilizar o serviço é necessário:
•

usar a sua Conta de Acesso FGV, a

mesma

que

é

utilizada

para

ter

acesso aos computadores da FGV e à rede Wi-Fi FGV Alunos;
•

comprar Créditos para Impressão, o serviço é pré-pago;

•

Usar o sistema PaperCut para controlar os seus créditos para
impressão e executar as operações de impressão.

O processo de impressão deve seguir dois passos simples:
PASSO 1: criação de um Trabalho de Impressão e a sua colocação em uma
fila de espera.
PASSO 2: verificar os Trabalhos de Impressão criados e que estão em espera
e, para cada um deles, a execução das ações de impressão ou cancelar.

E-CLASS
ECLASS é o Ambiente Virtual de Aprendizagem da FGV. Nele, você encontra
conteúdos e demais recursos tecnológicos de comunicação e colaboração
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que apoiam e complementam as
atividades

tanto

dos

cursos

presenciais quanto dos cursos online das Escolas e da Educação
Executiva da FGV, com o objetivo de
aproximar e aumentar a interação
entre professores e alunos.
O tutorial para alunos(as) está
disponível

aqui:

https://eclass.fgv.br/tutoriaisaluno.html

ZOOM
O ZOOM é uma plataforma para aulas remotas e reuniões on-line. A
plataforma permite interação entre professor e aluno através de microfone,
webcam, chat, quadro branco e compartilhamento de tela. O ZOOM funciona
diretamente no navegador de internet, através da instalação de um plugin
no primeiro acesso. Ele é compatível com MAC, Windows, Linux, iOS e
Android, além dos principais navegadores de internet, como o Chrome,
Firefox, Safari e Internet Explorer.

TURNITIN
É uma ferramenta de verificação de similaridade e prevenção de plágio que
ajuda os docentes a identificar facilmente trechos de texto que apresentam
semelhança com outros trabalhos disponíveis em todo o banco de dados da
internet.
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O relatório gerado nas ferramentas da Turnitin é o único que mostra a
comparação não somente com conteúdo disponível na internet, como
também trabalhos de estudantes de todo o mundo e publicações científicas
de repositórios fechados de parceiros exclusivos como Scielo, Crossref,
Springer, Elsevier, entre muitos outros.
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 CARTEIRINHA ESTUDANTIL
Para utilizar o benefício da Carteirinha Digital você poderá baixá-la
gratuitamente no aplicativo da FGV na Play Store do Android ou na Apple
Store da Apple.

 CARTÃO DE ACESSO
A Secretaria de Registros Acadêmicos disponibilizará o cartão de acesso às
dependências da FGV.

 PASSE LIVRE ESTUDANTIL

Para solicitar o Passe Livre Estudantil, siga os passos abaixo:
o Você precisará apresentar vínculo com a FGV, e isso é feito através de uma
Declaração que você solicitará no Aluno On-line > Requerimentos >
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Detalhe que o motivo da Declaração é para o Passe Estudantil.
Ressaltamos que a declaração custa R$ 15,00 e a previsão de atendimento
é de 7 dias após a confirmação de pagamento;
o Acesse o site passelivreestudantil.df.gov.br;
o Clique em “cadastre-se”;
o Informe seu CPF;
o Leia o termo e clique em “estou ciente, continuar”;
o Preencha todos os dados solicitados: pessoais e estudantis anexando a
declaração no site.

 CORREIO ELETRÔNICO
Todo aluno pode usar a conta de e-mail estudante@fgv.edu.br, sendo a
Conta de Acesso FGV utilizada pelos alunos para acessar os recursos de TIC
oferecidos pela FGV. Cada aluno pode usar até 50 Gb para armazenamento
de mensagens.

AVALIAÇÃO DO DISCENTE
A avaliação dos estudantes tem um papel fundamental ao garantir maior
participação dos sujeitos envolvidos na prática cotidiana de sala de aula,
garantida a autonomia do professor para utilização de meios pedagógicos
adequados de aferição de rendimento.
O sistema de avaliação para o processo de ensino-aprendizagem realiza-se
da seguinte forma:
1. A verificação do rendimento escolar do aluno é feita por disciplina,
estabelecendo-se como condições para sua aprovação:
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a. A inscrição do aluno na disciplina;
b. A obtenção de nota final igual ou superior a 6,0 na disciplina; e
c. A frequência mínima igual a 75% do total de horas/aula determinado
para a disciplina.
2. A nota final do aluno é determinada pela média aritmética entre duas
avaliações, dentre a primeira avaliação (A1) e a segunda avaliação (A2),
ou a avaliação substitutiva (AS).
3. A1, A2 e AS são variáveis de zero a dez e poderão depender, a critério do
professor, das notas atribuídas:
a. Ao desempenho em aula e em trabalhos realizados durante o período
letivo;
b. Às avaliações escritas realizadas durante o período letivo.
4. Ao final do período letivo, o aluno poderá realizar a AS nos seguintes
casos:
a. se não obtiver média 6,0 nas avaliações A1 e A2;
b. não tiver realizado uma das avaliações A1 ou A2;
c. A AS, portanto, substituirá, no cálculo da nota final, a menor
entre as duas avaliações realizadas ou uma avaliação que não
tenha sido realizada pelo aluno.
Os prazos de entrega das avaliações citadas são determinados no calendário
escolar de cada período letivo, sendo facultado ao aluno solicitar revisão da
nota de suas avaliações, no prazo para isso estabelecido, de acordo com o
calendário acadêmico.
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CÓDIGO

DE

ÉTICA

E

CONDUTA

DO

ALUNO
São critérios de conduta de todos os alunos da FGV, a serem observados em
todas as suas relações:
a. conhecer e aplicar os princípios, os valores e as regras de conduta
estabelecidos no Código de ética e conduta FGV, disponível em campo
próprio, no endereço: http://portal.fgv.br/sites/portal.fgv.br/files/codigo_
etica_conduta_fgv_vf_2017.pdf;
b. abster-se de compartilhar, sob qualquer hipótese, nome de usuário (login)
e senha da rede acadêmica da FGV, que são pessoais e intransferíveis, com
ciência de que qualquer ação indevida é de responsabilidade de quem
compartilhou essas informações;
c. praticar a honestidade intelectual e acadêmica, repudiando consultas não
autorizadas, plágio, prestação de informações falsas, entre outras práticas
indevidas;
d. respeitar os professores e funcionários da FGV bem como os demais
integrantes da comunidade FGV;
e. repudiar a utilização de software não licenciado;
f. zelar pela imagem da FGV nas mídias sociais;
g. zelar pelo ambiente e pelos recursos materiais disponibilizados para a sua
formação acadêmica, respeitando todos os princípios e critérios de
excelência e inovação preconizados neste Código e que adjetivam a FGV;
h. respeitar o nome da FGV e a sua história, com a consciência de que as suas
atitudes dentro e fora da instituição sempre serão associadas aos valores da
FGV e, portanto, julgadas à luz desses valores;
i. respeitar a diversidade e
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j. respeitar os direitos autorais bem como a legislação específica sobre
propriedade intelectual das produções da FGV e de terceiros.

 PROCEDIMENTOS E NORMAS
A matrícula do aluno no Curso de Graduação em Administração Pública
importa o seu compromisso formal de acatar e respeitar as normas e
regulamentos baixados pelos órgãos ou autoridades da Fundação Getulio
Vargas. (Art. 47 do Regulamento da Graduação).
Aos componentes do corpo discente poderão ser aplicadas as seguintes
penalidades: a) advertência; b) repreensão; c) suspensão; d) exclusão.

Atenção: O desconhecimento das regras não o exime da sua
obrigação de cumpri-las. Por isso, leia atentamente o
Regulamento do seu curso.

As penas serão aplicadas conforme a gravidade ou reincidência das
seguintes faltas:

a. desobediência a prescrições regulamentares e a determinações do
Diretor da EPPG ou de qualquer membro do corpo docente, quando no
exercício de suas funções;
b. uso de vestimentas inadequadas, como bermuda, short, minissaia,
chinelo, top e camiseta curta ou cavada;
c. uso de cigarro, charuto ou cachimbo nas dependências da Fundação
Getulio Vargas;
d. ingestão de bebida alcoólica nas dependências da Fundação Getulio
Vargas;
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e. porte ou utilização de qualquer substância tóxica nas dependências da
Fundação Getulio Vargas;
f.

jogar cartas ou quaisquer jogos de azar nas dependências da Fundação

Getulio Vargas;
g. envolvimento em ocorrências, fora das dependências da Fundação
Getulio Vargas, que sejam enquadradas por autoridades competentes como
transgressoras à lei;
h. aplicação de trote que provoque constrangimentos físicos ou morais
aos alunos da Fundação Getulio Vargas;
i.

perturbação da ordem interna no recinto das Escolas e da Fundação

Getulio Vargas;
j.

danificação do patrimônio da Fundação Getulio Vargas, inclusive pichar

paredes, colar cartazes e estragar livros da biblioteca, caso em que, além de
sofrer a pena disciplinar, ficará o culpado obrigado a ressarcir o dano que
causou;
k. improbidade na execução dos atos escolares, ressaltando-se como ato
gravíssimo o uso da cola durante a realização de avaliações escolares;
l.

desrespeito a qualquer membro do corpo docente ou a outro

funcionário da Fundação Getulio Vargas;
m. agressão física ou calúnia a membro do corpo docente, funcionário ou
a outro aluno da Fundação Getulio Vargas;
n. prática de atos incompatíveis com a dignidade de aluno da Fundação
Getulio Vargas;
o. envolvimento em atividades que, de qualquer forma, prejudiquem as
Escolas e/ou a Fundação Getulio Vargas, moral ou materialmente, inclusive
em atividades político-partidárias nas dependências da Fundação.

18

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
É um componente curricular obrigatório para a integralização da graduação
e está previsto no projeto pedagógico do curso. Seu objetivo é contribuir para
a formação global do aluno, por meio de sua participação em atividades
culturais e associativas, de extensão, socioambiental, de pesquisa, entre
outras.
Para mais detalhes consulte o Regulamento de Atividades Complementares.

INTERNATIONAL OFFICE
Baseado na reciprocidade das relações internacionais, o Programa de
Intercâmbio oferece a oportunidade de os alunos cursarem um semestre
acadêmico em uma das escolas parceiras.
Em caso de dúvidas, entre em contato com ioeppg@fgv.br

PARCERIA CASA THOMAS JEFFERSON
Alunos(as) têm desconto de 15% nos cursos
presenciais e on-line (ao vivo).
É necessário apresentar documento que
comprove vínculo com a instituição.
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PARCERIA TOEFL ITP™
Alunos(as) têm desconto de 20% no teste de
proficiência em inglês TOEFL. Para tanto, é
necessário

apresentar

documento

que

comprove vínculo com a instituição e aplicar o
cupom de desconto no site.
Mais informações no site www.toeflbr.com.br.

EXPEDIÇÕES:
MUDANÇA

LIDERANÇA

PARA

A

São seis disciplinas de Liderança para Mudança distribuídas ao longo dos
quatro anos do curso. Tais disciplinas compreendem desafios práticos que
exigem pesquisa, planejamento, treinamento e execução em equipe. Esses
desafios envolvem caminhadas em sítios de relevância geográfica e
histórica que permitam exercitar os valores da FGV EPPG (resiliência,
responsabilidade,
integridade,
adaptabilidade

estratégia,

sustentabilidade,

empreendedorismo,
e

diversidade)

e

natureza,
atributos

inovação,

liderança,

cooperação,

impacto,

afetivos

(pontualidade,

autocrítica, camaradagem, coragem, decisão, disciplina e persistência)
necessários à formação de líderes. Além da parte física, as disciplinas
envolvem o estudo de técnicas de administração e observação de
elementos ambientais, sociais e econômicos dos locais das expedições. No
primeiro ano, LPM I foca em um tema de relevância regional, envolvendo
uma expedição a localidade próxima ao DF, como a Chapada dos Veadeiros.
No segundo ano, LPM II foca em um tema de relevância nacional,
envolvendo uma expedição, a local de interesse nacional, como a Amazônia.
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No terceiro ano, LPM III foca em um tema de relevância continental,
envolvendo uma expedição a local de relevância continental, como
Patagônia ou Machu Picchu. E no quarto ano, LPM IV foca em um tema de
relevância global, envolvendo uma expedição à Europa.

EMPRESA JR.
A Capital é uma empresa júnior de consultoria que atua na área de Políticas
Públicas e Governo, com foco no oferecimento de soluções para o primeiro
e terceiro setor. Foi fundada por alunos da graduação em Administração
Pública da Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getulio
Vargas, uma escola presente no centro da Administração pública, e é
formada por jovens comprometidos com a Diversidade, Responsabilidade,
Empatia, Eficiência e Cooperação em prol do objetivo de causar impactos
positivos na sociedade!
Instagram: @capitalconsultoriajr

DIRETÓRIO ACADÊMICO
O Diretório Acadêmico da Escola de Políticas Públicas e Governo é uma
instituição representativa do corpo discente, sem fins lucrativos ou filiação
partidária. Alguns dos papéis desta entidade são: zelar pelo bem-estar
estudantil e promover ações de incentivo à cultura, educação, democracia,
ciência, tecnologia no âmbito estudantil.
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PIBIC
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC)
compreende a realização de projetos de pesquisa por alunos (as) de
graduação com apoio de um professor orientador.
Este Programa é especialmente indicado para alunos(as) que demonstraram
seu talento e vocação para pesquisa, tendo concluído pelo menos um
semestre letivo.
As bolsas são oferecidas pelo CNPq e pela FGV.

COORDENAÇÃO DA GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
E-mail: grdap@fgv.br
Telefones: (61) 3799-8196 e 8162
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