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A FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
A Fundação Getulio Vargas foi criada em 1944 por Luiz Simões Lopes com o objetivo de ter no Brasil um centro de excelência em ensino e pesquisa voltado para a modernização da
administração pública. Logo ao ser implantada, introduziu o debate sobre o desenvolvimento e o planejamento econômico no Brasil e de forma pioneira desenvolveu as bases para a introdução da racionalidade econômica e uma gestão econômica fundamentada em pesquisas e informações,
iniciando no Brasil a elaboração do balanço de pagamentos, contas nacionais e principais indicadores e índices econômicos. A FGV também forneceu um quadro de dirigentes que permitiu
ao Brasil ter um rápido desenvolvimento econômico até 1980.
A partir da década de 50, o seu objetivo inicial foi expandido: do campo da administração pública e
gestão econômica passou para administração de empresas e ao campo mais amplo das ciências
sociais. Foi um período de pioneirismo, no qual a Fundação inaugurou no Brasil a graduação e a
pós-graduação em administração pública e privada, bem como a pós-graduação em economia,
psicologia, ciências contábeis e educação.

Fundação Getulio Vargas

A ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO – FGV-EESP
A nova Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas foi
credenciada em abril de 2003.
Tendo sempre em vista a missão maior orientadora de suas atividades, a FGV,
ao criar a Escola de Economia de São Paulo, pretende desenvolver em São Paulo
um centro de excelência em ensino e pesquisa que venha efetivamente contribuir
para o desenvolvimento econômico e social e para a busca da identidade nacional.
Esta missão da FGV será cumprida pela FGV-EESP tendo como diretriz três
pontos fundamentais:
• Pensar o Brasil e contribuir para o desenvolvimento por meio do conhecimento da realidade
brasileira e do fortalecimento da identidade nacional;
• Contribuir para formar a elite intelectual e dirigente do País, pois não há nação rica sem intelectualidade própria e dirigentes esclarecidos e comprometidos com sua realidade; e
• Participar e contribuir para a discussão e análise dos principais pontos da agenda nacional de
desenvolvimento econômico e social.

O Curso de Graduação em ECONOMIA
Ao oferecer o curso de graduação em economia em São Paulo, a FGV responde a uma demanda do
mercado de trabalho em que, pressionadas pelas mudanças e inovações contínuas, as empresas
e as grandes organizações valorizam e buscam “trabalhadores do conhecimento”.

Isto é, as empresas procuram jovens talentosos e empreendedores com capacidade de diagnosticar e compreender as mais variadas situações e problemas, tanto nos aspectos especíﬁcos como
no contexto global, de forma crítica e objetiva, e principalmente buscar e absorver conhecimento
e informação rapidamente, com a capacidade de selecionar e analisá-las criticamente, utilizando raciocínio lógico e consistente para propor soluções inéditas. Jovens conectados em rede,
com iniciativa e liderança, capazes de trabalhar cooperativamente e dialogar com proﬁssionais
especializados de diferentes áreas da ciência. É a este desaﬁo que a FGV pretende atender.
Além destas qualiﬁcações gerais, o proﬁssional formado em economia deverá ter amplo domínio
dos conceitos e instrumentos analíticos de economia, ter formação quantitativa semelhante à
de um engenheiro, isto é, tem que saber “fazer contas”, e ter uma ótima formação nas ciências
sociais que lhe propicie uma visão humanística e ética para entender o cenário político, econômico e social em um mundo globalizado e se relacionar adequadamente com as pessoas.
O curso de graduação em economia da FGV/EESP procura se diferenciar pela dedicação dos professores, rigor e exigência de desempenho por parte dos alunos e pela sua proposta pedagógica.

ESTRUTURA DO CURSO
O curso de graduação em Economia da FGV/EESP exigirá do aluno dedicação integral, com 55
disciplinas obrigatórias, dentre estas 13 laboratórios e 5 eletivas, totalizando 3.600 horas/ aula.
Duração mínima de 4 anos (8 semestres).
Oferecemos cursos teóricos e laboratórios de prática que estabelecerão entre si relações de
aplicabilidade, tornando a teoria econômica instrumento que poderá ser operado pelos alunos, de
forma eﬁcaz, em suas futuras atividades proﬁssionais. Ao ﬁnal do curso, o aluno deve apresentar
uma monograﬁa, cuja aprovação é pré-requisito para a obtenção do título de conclusão.

PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS BÁSICOS
O curso de economia para a FGV busca criar um “ambiente de aprendizagem”, no qual o aluno tem
que ser ativo e buscar a aprendizagem vivenciando problemas e situações, pesquisando, fazendo
para apreender e neste processo incorporando o conhecimento de forma substantiva e deﬁnitiva.
Outro princípio pedagógico que norteará o curso é que uma sólida formação teórica e quantitativa, logo
tanto nas ciências humanas como nas exatas, é fundamental para a formação do economista, mas
igualmente importante é conhecimento da nossa realidade. Assim, o curso será voltado e comprometido
com o estudo da realidade brasileira, ressaltando as especiﬁcidades da nossa realidade social, política
e econômica que deﬁnem a identidade nacional.
O curso deverá caracterizar-se pelo pluralismo metodológico, expondo o estudante a diferentes visões
de mundo que dão origem a distintas escolas de pensamento econômico de forma que cada um possa
exercer livremente a sua opção.
No ensino das várias unidades de estudo deve ser enfatizada a importância fundamental das interrelações ligando os fenômenos econômicos ao todo social em que se inserem e as instituições que
as regulam.

O ALUNO DO CURSO
O aluno do curso de economia deve saber que desde o primeiro dia de aula sua principal tarefa é
estudar, estudar e estudar. O estágio somente é permitido no último ano e ele deve ter em mente que
seu período de formação é de extrema importância para seu sucesso proﬁssional no futuro. Portanto, a
maior parte da carga das disciplinas está concentrada nos três primeiros anos.
A FGV/EESP busca selecionar alunos que:
a) Comprometam-se com o curso, tanto em relação às atividades curriculares como extra-curriculares,
considerando-se satisfatória uma dedicação de pelo menos 2 horas diárias de estudo e pesquisa extraclasse.
b) Participem e contribuam para melhor desenvolvimento do curso, sentindo-se parte e orgulhandose de pertencer à comunidade acadêmica da Escola;
c) Tenham respeito para com os colegas, professores e funcionários da Escola;
d) Tenham formação ética e moral sólidas;

e) Valorizem o estudo e o esforço próprio para obter progressos na aprendizagem.
f) Participem de atividades extra-curriculares, incluindo as relacionadas ao empreendedorismo e a
responsabilidade social.
Ressaltando mais uma vez, o curso é rigoroso e exige dedicação. Para que o aluno consiga as melhores
oportunidades na FGV e fora é preciso atingir um desempenho acadêmico satisfatório. Aqueles alunos
que não atingem o mínimo exigido são jubilados. O aluno não poderá:
Ser reprovado 2 (duas) vezes na mesma disciplina, consecutivamente ou não;
Ter média semestral inferior a 6 (seis) por dois semestres letivos consecutivos, desconsiderando-se as
eventuais notas obtidas em reavaliação;
Ser reprovado em mais de 3 ( três) disciplinas no mesmo semestre e acumular mais de 6 (seis)
reprovações ao longo do curso.

O ALUNO EGRESSO
O aluno egresso da Escola de Economia deverá ser um proﬁssional:
Que deverá contribuir, em sua área de atuação, para o desenvolvimento da nação brasileira;
Capacitado a participar das grandes questões nacionais e globais, com autonomia intelectual e tendo
o homem como centro das preocupações, inﬂuindo no mercado, sem submeter-se a ele;
Com uma sólida formação técnica, humanista e ética para o exercício de suas atividades nas
empresas, academia ou governo; e
Capacitado a pensar e aprender continuamente dominando um conjunto de instrumental analítico
ﬂexível com ampla aplicabilidade.
Que deverá estar apto a ingressar no mercado de trabalho e construir uma carreira de sucesso;
Que deverá tornar-se um ser humano capaz de exercer plenamente a cidadania e capaz de agir e
mudar o meio em que vive, de forma ética e civilizada.

DIFERENCIAIS DO CURSO
Dupla graduação – Economia e Direito ou Economia e Administração
A dupla graduação entre Direito e Economia, assim como entre Economia e Administração é mais
um diferencial das escolas da FGV. O aluno de economia poderá fazer uma segunda titulação sem
a necessidade de um novo vestibular. A cada ano as escolas abrirão vagas para os alunos interessados. No caso de Economia e Direito ou Economia e Administração, serão 5 vagas por ano.
Como a procura é maior do que a oferta de vagas, os alunos passam por uma prova e análise do
desempenho escolar. Os de economia devem fazer uma prova de redação e análise de texto, e os
de direito, de matemática. Candidatam-se alunos a partir do 6° semestre de seu curso de origem,
e poderão terminar a dupla graduação em 7,5 anos.
Intercâmbio
Coordenação de International Affairs
O IA é o departamento responsável pela prospecção de acordos internacionais de intercâmbio e
colaboração da FGV/EESP. Iniciou suas atividades em abril/2010 e está em constante busca de
parcerias para oferecer aos alunos da Graduação da Escola de Economia de São Paulo, a possibilidade de usufruir da experiência de estudar no exterior. Com acordos e convênios já celebrados,
como London School of Economics, University of Essex, University of California San Diego, Yale University, Universitát Pompeu Fabra e Puc Chile, entre outros, o International Affairs espera enviar os
primeiros alunos a partir de Janeiro/2011, mas até lá continua na busca de novas parcerias que
venham a atender os anseios dessa comunidade.
IA – 10º andar – Sala 1003 – Fone: 3799-3288 – email: internationalaffairs@fgv.br
Bolsa de Estudos
Nenhum aluno deixou de estudar na FGV por falta de recursos ﬁnanceiros. O Fundo de Bolsas é
destinado APENAS aos alunos de graduação.
Existem dois tipos de bolsas na FGV:
1) Bolsa Mérito (não-restituível):
O curso de Graduação em Ciências Econômicas da FGV-EESP oferecerá até 5 (cinco) bolsas por
mérito, de 100% da mensalidade, para os 5 (cinco) primeiros colocados no exame Vestibular, e
até 5 (cinco) bolsas por mérito, para o 6° ao 10° colocados nesse exame vestibular, variando de
50% a 80% da mensalidade, conforme deﬁnição da Diretoria. Para a manutenção das bolsas, os
candidatos estão sujeitos às condições previstas no Manual do Candidato (www.fgv.br/eesp/vestibulares)

2) Fundo de Bolsa da FGV-EESP: visa conceder bolsas de estudo restituíveis, sem juros, e com ressarcimento obrigatório ao Fundo do valor ﬁnanciado corrigido pelo IGP-M até a data de pagamento.
A carência de pagamento é de 5 anos após ter obtido o primeiro ﬁnanciamento.
O valor do ﬁnanciamento restituível pode variar de 20% a 100% do valor do semestre, de acordo
com análise sócio-econômica realizada pela Comissão. O pedido deve ser solicitado pelo aluno no
ato de sua matrícula ou a cada renovação de vínculo durante o seu período de curso.
O Fundo de Bolsas se mantém com doações de empresas, de pessoas físicas, de ex-alunos e com
o reembolso dos ex-bolsistas. Todos os pedidos de bolsa restituível são analisados pela Comissão
do Fundo de Bolsa da FGV-EESP.
CURRICULO PARA INGRESSANTES EM 2011
DISCIPLINA

Nº CRÉD

1º semestre
CONTABILIDADE SOCIAL E INTRODUCAO A MACRO

6

INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS: Nação, Brasil e identidade Nacional.

4

INTRODUÇÃO À ECONOMIA

4

MATEMÁTICA I

6

FORMAÇÃO ECONOMICA DO BRASIL

4

LABORATÓRIOS
LABORATÓRIO DE LEITURA E REDAÇÃO

2

CASOS E PROBLEMAS ECONÔMICOS I

2

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

2

2º semestre
TEORIA MICROECONÔMICA I

6

MATEMÁTICA II

6

HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL

4

HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO

6

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

6

LABORATÓRIOS
PROGRAMAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

2

MATEMÁTICA FINANCEIRA

2

3º semestre
ECONOMETRIA I

6

TEORIA MICROECONÔMICA II

4

MATEMÁTICA III

6

METODOLOGIA

4

TEORIA E POLÍTICA MACROECONÔMICA I

6

LABORATÓRIOS
ECONOMETRIA I

2

CASOS E PROBLEMAS ECONÔMICOS II

2

4º semestre
ECONOMETRIA II

6

TEORIA MICROECONÔMICA III: ESTRATÉGIA, EVOLUÇÃO E COMPLEXIDADE

6

TEORIA E POLÍTICA MACROECONÔMICA II – ECONOMIA MONETÁRIA E FINANCEIRA

6

CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

4

CIÊNCIA POLÍTICA BRASILEIRA

4

GRANDES ECONOMISTAS, HISTÓRIA, FILOSOFIA E ÉTICA I (à distância) (*)

2

LABORATÓRIOS
ECONOMETRIA II

2

CASOS E PROBLEMAS ECONÔMICOS III

2

5º semestre
ECONOMETRIA III

4

ECONOMIA INTERNACIONAL

6

MACROECONOMIA DO DESENVOLVIMENTO

6

FINANÇAS I

4

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM PERSPECTIVA HISTÓRICA

4

TÉCNICAS DE PESQUISA

2

LABORATÓRIOS
TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA I

4

FINANÇAS I

2

6º semestre
DIREITO E ECONOMIA

4

ECONOMIA INDUSTRIAL E DE REDES

6

FINANÇAS II

4

ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO

4

ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA

4

INTERPRETAÇÕES DO BRASIL I (à distância) (*)

2

MONOGRAFIA

6

LABORATÓRIOS
FINANÇAS II
TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA II

2
4

7º semestre
INTERPRETAÇÕES DO BRASIL II (à distância)

4

GRANDES ECONOMISTAS, HISTÓRIA, FILOSOFIA E ÉTICA II (à distância) (*)

4

ELETIVA

4

ELETIVA
ELETIVA

4
4

MONOGRAFIA

8

8º semestre
ELETIVA

4

ELETIVA

4

PROCESSO DE SELEÇÃO
1a fase: 5 de dezembro de 2010
2a fase: 19 de dezembro de 2010
Período de Inscrição: 12 de julho a 27 de setembro de 2010,apenas no site www.fgv.br/eesp/vestibulares.

VALOR DO CURSO
Valor da mensalidade do curso no primeiro semestre de 2010 – R$ 2.070,00 (SUJEITO A ALTERAÇÃO)

CONTATO:
Site: www.fgv.br/eesp
e-mail: economia@fgv.br
Tel.: (11) 3799-3350
Fax: (11) 3799-3351
Endereço: Rua Itapeva, n° 474 – 13° andar - Bela Vista – São Paulo

