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PERFIL INSTITUCIONAL___________________________________ 

Informações da Mantenedora 

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 

 

A Fundação Getulio Vargas – FGV é responsável perante as autoridades públicas e o 

público em geral pela FGV EMAp, incumbindo–lhe tomar as medidas necessárias para o bom 

funcionamento da Escola, respeitados os limites da Lei e Projeto Pedagógico, com 

responsabilidade civil, relação 21 institucional e limitação de competências, garantindo a 

liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos 

deliberativos e executivos.  

À FGV reserva–se a administração orçamentária da FGV EMAp podendo delega – la 

no todo ou em parte, ao Diretor. Dependem da aprovação da Mantenedora as decisões dos 

órgãos colegiados que importem aumento de despesas e/ou impliquem riscos para a Instituição. 

A Fundação Getulio Vargas – FGV, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, com sede e foro no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, situada na Praia de 

Botafogo, nº 190, Botafogo, CEP 22253–900, com Estatuto registrado no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, sob o nº 15.987, em 10/12/2007 – Protocolo nº 200711281530268.  

  

  

http://www.fgv.br/
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Mantida_______________________________________________ 

Histórico e Desenvolvimento da IES 

Código da Instituição: 13695  

Nome: Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp  

Organização Acadêmica: Faculdade  

Categoria Administrativa: Privada sem fins lucrativos  

Diretor: Prof. César Leopoldo Camacho Manco  

Coordenador do Curso: Prof. Yuri Fahham Saporito 

Coordenador Adjunto do Curso: Renato Rocha Souza 

Endereço: Praia de Botafogo, 190, 5º andar - CEP: 22250-900  

Telefone: (21) 3799-5917 

E-mail direção: direção.emap@fgv.br 

E-mail coordenação: yuri.saporito@fgv.br 

Página web: http://emap.fgv.br/ 

 

A história da Fundação Getulio Vargas 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, e daí o desenho inicial da FGV, apoiado em dois pilares: a pesquisa e o ensino 

da administração e de economia.  

No entanto, desde sua origem, a FGV teve papel importante no desenvolvimento de 

outras áreas. Já no ano de 1946 foram criados na FGV três Núcleos Técnico-Científicos, nas 

áreas de Geologia, Biologia e Matemática. A antevisão de Simão Lopes e seus assessores (em 

particular Paulo Assis Ribeiro, que trabalhou posteriormente com Roberto Campos no 

Ministério do Planejamento) foi notável. Na época, a pesquisa cientifica era praticamente 

inexistente nas Universidades Federais, por razões variadas, não apenas administrativas e 

financeiras. Mesmo na Universidade de São Paulo, as condições para o desenvolvimento das 

Ciências Básicas ainda eram incipientes. Por exemplo, matemáticos do nível de André Weyl ali 

mailto:direção.emap@fgv.br
mailto:yuri.saporito@fgv.br
http://emap.fgv.br/
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estiveram durante a segunda guerra, mas não puderam fazer escola por não haver ainda um 

ambiente propício. No Rio de Janeiro, alguns centros isolados ofereciam apoio às 

universidades, como, por exemplo, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, tendo sido 

folclórica a visita de Richard Feynman.  

No ano de sua criação, o NTC de Matemática da FGV publicou sete números de seu 

periódico Summa Brasiliensis Mathematicae, o primeiro jornal matemático brasileiro de nível 

internacional. A figura carismática de Lélio Gama, chefe do Núcleo Técnico Científico de 

Matemática, foi fundamental para o estabelecimento de diretrizes claras e factíveis para suas 

atividades. No Boletim no 1 de 1946 as atividades deste Núcleo, com apenas quatro meses de 

funcionamento, eram as seguintes: projeto de organização e construção de uma biblioteca 

especializada; início da publicação de monografias, sendo Séries Numéricas de Lélio Gama a 

primeira a ser publicada; publicação de trabalhos via Summa Brasiliensis Mathematicae; 

criação de um corpo de colaboradores estrangeiros para a Summa; seminários e cursos de nível 

superior e médio1. 

Os primeiros anos do pós-guerra foram decisivos para a implantação no Brasil das bases 

para o desenvolvimento cientifico e tecnológico cujos frutos estão sendo colhidos atualmente. 

A campanha pela Petrobrás foi emblemática; discreta, porém não menos importante, foi a 

campanha liderada por setores progressistas do país, inclusive nas Forças Armadas 

(particularmente na Marinha, liderados pelo Almirante Álvaro Alberto) para o estabelecimento 

do Conselho Nacional de Pesquisas (atualmente Conselho Nacional do Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico) em 15 de janeiro de 1951, e da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) criada em 11 de julho de 1951, liderada por Anísio 

Teixeira. 

Sobre o CNPq, seria interessante lembrar as palavras do Almirante Álvaro Alberto, no 

encaminhamento do anteprojeto, em 1949: ...a criação do novo órgão corresponde a urgente 

imperativa da nossa evolução histórica, que terá no Brasil o mesmo salutar efeito verificado 

em outros países, contribuindo, decisivamente– se lhe não faltarem os indispensáveis recursos 

– para o aproveitamento das riquezas potenciais, o alevantamento do padrão de vida das 

                                                 
1 Boletim. Rio de Janeiro: Impressa Nacional/FGV, n. 1, ano 1, jan. 1946. 
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populações e o fortalecimento da integridade da Pátria Brasileira, ao mesmo tempo que virá 

realçar nossa contribuição para o bem estar humano. 

Assim foi, portanto, natural que ao iniciar a “década dourada” dos anos 50, os NTCs da 

FGV migrassem para as nascentes instituições de pesquisa científica. O Núcleo Técnico 

Cientifico de Matemática, após um breve período no CBPF, adquiriu status próprio de Instituto 

no âmbito do CNPq: o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), hoje instituição de 

referência no Brasil e na América Latina. 

A existência destes Núcleos Técnico-Cientificos na FGV, ainda que breve, por terem 

tido a oportunidade de sua inserção nas novas instituições de pesquisa cientifica em formação 

no pós-guerra, aponta que seria um brutal equívoco associar o pensamento das lideranças 

fundadoras da FGV exclusiva e unicamente ao “liberalismo” (contrapondo-se como se assim 

fosse ao “desenvolvimentismo”, ideário principal da intelectualidade da época). O debate 

“liberalismo” vs. “desenvolvimentismo”, que perdura até hoje, pode ser melhor entendido ao 

estudar-se as discussões que ocorreram no seio da “geração Portinari”2. 

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

campo da pesquisa econômica, sob a liderança de Eugênio Gudin e Octávio Gouvêa de Bulhões. 

Porém, estes economistas propuseram, já naquela época, investimentos massivos em educação 

básica3 e em pesquisas aplicadas na agricultura, antecipando-se por quase trinta anos a criação 

da EMBRAPA e dos esforços dos dois últimos governos em universalizar e aprimorar a 

educação fundamental. A FGV não se omitiu em atuar, já naquela época, neste domínio, através 

do Colégio de Nova Friburgo. Evidentemente, à medida que os novos cursos de graduação da 

FGV estejam sendo criados, a re-criação de um Colégio de Aplicação pela FGV entrará na 

ordem do dia.  

Ao longo do tempo, diversas iniciativas na FGV se articulam com a presente proposta. 

 A criação da Escola Brasileira de Administração Pública (EBAP), no Rio de Janeiro, e 

da Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP), ambas nos anos 50.  

                                                 
2 http://www.portinari.org.br/ . 
3 PESSÔA, S. A. ; BARBOSA FILHO, FERNANDO DE HOLANDA . Retorno da Educação no Brasil. 2006. 
 

http://www.portinari.org.br/
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 A transformação, em 1966, do Centro de Aperfeiçoamento de Economistas (CAE), 

criado em 1960, em Escola de Pós-Graduação em Economia (EPGE), com a introdução 

da pós-graduação em nível de Mestrado. 

 A criação do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

(CPDOC), em 1973. Há 30 anos, o CPDOC mantém o mais importante acervo 

documental da história política brasileira recente, disponibilizando toda a documentação 

para um público nacional e internacional de pesquisadores de História e Ciências 

Sociais. 

 A reabertura do curso de Administração e a criação do curso de Economia, no Rio de 

Janeiro, em 2002, com uma forte componente Matemática em suas propostas 

curriculares, trazendo a presença de um grupo de professores e pesquisadores de 

Matemática para a FGV. 

 A criação dos cursos de graduação em Direito e Ciências Sociais na FGV, em 2004 e 

2006. 

 A criação, em fevereiro de 2008, do Centro de Matemática Aplicada (CMA) da FGV; 

 A criação da Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp em 2012.  

No processo de sua criação, o CMA escolheu como patrono o Professor Mário Henrique 

Simonsen por considerar que ele sintetiza, na sua vida, prática acadêmica e obra, os ideais mais 

profundos e ambiciosos da FGV, ideais que pretendemos seguir no CMA. Dentro da galeria de 

personagens-chave do desenvolvimento da ciência econômica brasileira, com profundo 

envolvimento com a EPGE, onde também figuram Eugênio Gudin e Octávio Gouvêa de 

Bulhões, Simonsen tem um lugar especial, pelo seu papel formador e irradiador da teoria 

econômica moderna no Brasil, em toda a sua complexidade e busca de rigor por meio da 

formalização matemática.  

Engenheiro e economista, Simonsen interessou-se por matemática desde jovem e foi 

considerado por eminentes matemáticos brasileiros como um dos mais promissores alunos do 
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IMPA, e de fato lamentaram4 sua opção por abandonar a matemática pura para seguir um novo 

caminho, que teve inicio ao doutorar-se em Economia na Fundação Getulio Vargas em 1973. 

 Embora lamentada pelos matemáticos, sua escolha teve implicações positivas tanto no 

desenvolvimento da Economia quanto no reconhecimento, por parte dos economistas, do papel 

primordial desempenhado pela Matemática na sociedade. Simonsen dedicou toda a sua vida 

adulta à Economia, como professor, consultor, assessor, membro de conselho de várias 

instituições (inclusive internacionais) e ministro de Estado. Com uma inteligência prodigiosa, 

que navegava criativamente pelos seus muitos interesses – economia, filosofia e música 

clássica, para ficar nos principais –, Simonsen personificava os atributos necessários a um bom 

professor.  

Tolerante com o erro não-intencional, e rigoroso na crítica à preguiça intelectual e à 

falta de lógica, o Professor tinha uma relação informal, afetuosa e instigante com os seus alunos. 

O brilhantismo intelectual de Simonsen permitiu-lhe desenvolver, no Brasil, uma formação em 

matemática e economia que, nos seus anos de aprendizado, era praticamente reservada para os 

poucos que chegavam às principais escolas de Economia no exterior, especialmente nos Estados 

Unidos. 

Assim, no momento em que a FGV cria o seu Centro de Matemática Aplicada, e 

apresenta em 2012 a proposta de criação da Escola de Matemática Aplicada, rende 

homenagem àquele que foi um dos principais utilizadores das possibilidades abertas pelo 

conhecimento matemático para a intervenção na sociedade e enfrentamento dos desafios 

intelectuais e sociais por ela colocados. Considerando fundamental formar novas gerações aptas 

a encarar esses desafios e entendendo ser a matemática aplicada um amplo e fundamental 

campo de formação e atuação profissionais para enfrentá-los, a FGV reafirma seu compromisso 

com a sociedade brasileira com a criação da Escola de Matemática Aplicada FGV EMAp. 

Inserção Regional__________________________________________ 

A Escola de Matemática Aplicada FGV EMAp pretende suprir, no Rio de Janeiro, 

necessidades de um mercado de trabalho especializado em expansão, na medida em que o 

reconhecimento da importância de se contar com profissionais com conhecimentos 

                                                 
4 Ver Maurício Matos Peixoto. Entrevista. In: Impa 50 anos. Rio de Janeiro: IMPA, 2004. 
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matemáticos sólidos nos diferentes campos da produção e da pesquisa é recente e se amplia a 

cada dia. Sendo o Rio de Janeiro um estado de imenso potencial produtivo e possuidor de 

empresas e riquezas que viabilizam a execução dessa vocação, a implantação de um curso de 

graduação em Ciência de Dados torna-se uma ferramenta relevante para o desenvolvimento da 

região e elemento importante para que o estado conquiste e amplie seus espaços de inserção 

não só na produção, mas também nas decisões políticas de importância para o país. 

Além disso, a proposição e o incremento de parcerias entre a FGV e empresas da região, 

atuando nos mais diferentes setores produtivos, ganhou em possibilidades e aprofundamento 

com a Escola de Matemática Aplicada FGV EMAp. Os estudantes que formamos e 

formaremos, as pesquisas que ampliamos e abrimos e as que ampliaremos e abriremos, o 

diálogo permanente que se travou e se travará também com instituições de ensino e pesquisa, 

permitem que a Escola se constitue como centro de referência e como integrante das redes que, 

ao religar múltiplas instituições e campos da Matemática, possibilitam que essa se desenvolva 

ainda mais, ganhe novos adeptos, amplie mais seus diálogos com a sociedade e ganhe ainda 

mais espaço com ciência voltada também ao aspecto social. 

Cabe ressaltar que, como um dos principais estados da Federação, um dos 

compromissos que o Rio de Janeiro tem com a nação é o de formar e fornecer quadros 

intelectuais de alto nível também para o restante do país. Considerando a carência de 

profissionais com formação acadêmica voltada para a Matemática Aplicada e Ciência de Dados 

não só no Rio de Janeiro, mas também no restante do país e a excelência que caracteriza os 

cursos, as consultorias, pesquisas e publicações da FGV, a abertura deste curso torna-se mais 

do que uma vontade, uma obrigação da instituição mantenedora. 
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Missão Institucional________________________________________ 

A Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp tem por missão: Ser uma 

instituição de referência na aplicação da matemática, comprometida com o 

desenvolvimento nacional e com a formação de cidadãos e profissionais que atendam às 

demandas requeridas pelo País. 

Entende como missão a sua função social, qual seja: realizar ensino de qualidade e 

inovador para a formação integral e continuada de profissionais competentes, desenvolvendo 

lhes capacidade empreendedora mediante o oferecimento de ensino de qualidade para, assim, 

atuarem como agentes transformadores da realidade social brasileira. Tal responsabilidade a 

imbui de um compromisso social superlativo, uma vez que nossa sociedade ainda apresenta um 

quadro de desemprego e subemprego muito acentuado. 

A missão é baseada nas dimensões ensino, pesquisa e extensão. Delas depende a 

qualidade dos serviços que presta, enfatizando-os na realidade socioeconômica da qual a 

instituição participa ativamente. 

A Escola apresenta um histórico de crescimento sustentado em qualidade de ensino e de 

comprometimento com o desenvolvimento da comunidade do seu entorno.  As finalidades, os 

objetivos e compromissos da Escola estão claramente explicitados em documentos oficiais 

como o Regimento e o PDI. Percebe-se, através de pesquisas aplicadas ao corpo docente, 

discente, técnico-administrativo e comunidade, que a coerência desses com a realidade 

permitem que todos os segmentos da academia tenham muito presente a filosofia da Instituição.  

O objetivo expresso no PDI remete-se para a sua missão, que é: “Ser uma instituição de 

referência na aplicação da matemática, comprometida com o desenvolvimento nacional”. As 

práticas pedagógicas explicitadas no Projeto Pedagógico Institucional PPI - e nos Projetos de 

Curso estão concretizadas em ações.  

As práticas administrativas remetem para a missão institucional, buscando a excelência 

através de um relacionamento aberto com alunos, professores, técnico-administrativos e 

comunidade em geral. Os objetivos centrais da instituição culminam em ações que reforçam o 

seu comprometimento com a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão e com o 

desenvolvimento regional.  
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Finalidades Institucionais____________________________________ 

A Escola de Matemática Aplicada FGV EMAp, como instituição educacional, 

destina-se a promover a educação e a pesquisa em Matemática Aplicada e Ciência de Dados, 

sob múltiplas formas e graus, em estreita ligação com a ciência e a cultura geral, e as aplicações 

à tecnologia e à sociedade, e tem por finalidade: 

 

I. estimular a criação matemática e suas aplicações, e o desenvolvimento do espírito 

científico de forma universal; 

II. contribuir para a formação de um quadro de referências conceituais em termos 

administrativos, econômicos, políticos e sociais, capaz de permitir uma leitura 

aprofundada e sistêmica dos problemas brasileiros, compreendendo suas características, 

tendências e possibilidades de intervenção; 

III. contribuir para a melhoria do desempenho dos programas e projetos públicos e 

empresariais, por meio da formação de uma nova cultura gerencial comprometida com 

a transformação dos cenários econômico, político e social; 

IV. contribuir para a reflexão sobre as especialidades brasileiras e desenvolver atitudes 

gerenciais a elas adequadas;  

V. promover a avaliação crítica de experiências nas diferentes áreas do conhecimento, 

segundo os novos paradigmas;  

VI. capacitar para aplicação de instrumentos gerenciais adequados à realidade das diferentes 

organizações, concorrendo para maiores níveis de efetividade e sustentabilidade de 

programas e projetos sociais;  

VII. contribuir para a construção de uma rede de instituições de ensino e pesquisa 

compatíveis com as necessidades das diferentes áreas do conhecimento;   

VIII. contribuir para o desenvolvimento das comunidades, através de projetos de ensino, 

pesquisa e extensão. 

 



 

Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp 13 

Objetivos e Metas institucionais_______________________________ 

Com base em sua missão, a Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp define 

seus objetivos visando fortalecer as dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão. Oferece 

ensino de alta qualidade, de forma ampla, atendendo às demandas acadêmicas e de mercado, 

com atuação nos segmentos de cursos de graduação, com ênfase na área de Ciência de Dados. 

Neste sentido, a Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp possui como principais 

objetivos: 

I. estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo; 

II. formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em 

setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, 

e colaborar na sua formação contínua; 

III. desenvolvimento da ciência da tecnologia, da criação e difusão da cultura e, desse modo, 

desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

IV. promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituam patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, da 

publicação ou de outras formas de comunicação; 

V. suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos 

em uma estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

VI. estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais 

e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma 

relação de reciprocidade;  

VII. promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição. 
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A Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp busca trabalhar sempre com os 

melhores recursos humanos disponíveis, objetivando, com isso, o desenvolvimento do 

conhecimento e a formação de profissionais competentes e futuros líderes na sociedade. 

Visando aprimorar seu processo de ensino e aprendizagem, a Escola de Matemática 

Aplicada – FGV EMAp define metas que possibilitem a efetivação dos objetivos que pretende 

atingir. As metas propostas evidenciam-se como a quantificação dos objetivos postulados e, 

neste sentido, estão associadas a objetivos específicos, conforme indicado no PDI institucional. 

A Instituição estabelece estratégias que são acompanhadas por meio de indicadores de 

controle e desempenho das áreas envolvidas, visando atingir suas metas e objetivos e 

especificando a organização didático-pedagógica que serve de eixo para um trabalho coeso, 

coerente, inovador e que promove a articulação das suas diversas ações. Para tanto, o projeto 

pedagógico de curso têm que estar articulados com o Projeto Pedagógico Institucional da 

Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp, considerando as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, dentro de uma perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar.   

As atividades acadêmicas de Ensino, Pesquisa e Extensão devem estar articuladas 

além de envolver a participação efetiva dos Corpos Docente e Discente, tendo como referência 

a missão, os objetivos, as metas e a prática profissional a ser orientada. 
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Politica de Ensino___________________________________________ 

A Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp tem como política de ensino o 

oferecimento de cursos concebidos com a finalidade de proporcionar aos egressos uma sólida 

formação para o mercado de trabalho, amparada por embasamento teórico e prático, que 

possibilite condições para adquiram uma visão abrangente da realidade em que atuarão.   

Seu Projeto Pedagógico Institucional foi estruturado e desenvolvido para atender à missão 

da instituição e dos cursos, cujo desempenho e conhecimento atualizados permitem contribuir 

de modo eficaz para o desenvolvimento sócio-econômico-cultural do Estado do Rio de Janeiro.  

A Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp, ciente das suas responsabilidades 

sociais, tem por finalidade a transformação da realidade onde está inserida, através da geração 

e difusão do conhecimento, orientando suas ações de acordo com os paradigmas de excelência 

e qualidade almejados pelas organizações e pela sociedade. 

Antecipa-se quando oferece, com base na análise de cenários futuros, cursos regulares e 

programas diferenciados, essenciais para a formação de um novo profissional. 

Assim, estruturar a proposta pedagógica pressupõe traduzir princípios ideológicos, 

filosóficos, políticos, econômicos e pedagógicos em normas de ação; isto é, prescrições 

educativas na forma de um instrumento que guie e oriente a prática educativa cotidiana. E é 

esta ação que cria a identidade da instituição.  

As atividades educativas respondem a uma finalidade intencional e necessitam de um 

plano de ação determinado. Entendemos que estas atividades são todas aquelas promovidas pela 

instituição e relacionadas com atividades acadêmicas, que acontecem dentro do espaço escolar 

ou fora dele. Os agentes educativos são, portanto, o corpo docente das instituições educacionais, 

coordenadores, diretores, funcionários e alunos. Dessa forma, essas atividades educativas estão 

a serviço do projeto político-pedagógico institucional. 

As políticas para o ensino encontram-se ratificadas no projeto pedagógico do curso de 

Ciência de Dados, fundamentadas em pesquisas e estudos realizados a partir de dados e 

informações obtidos junto a órgãos e institutos de pesquisa públicos e privados, de artigos, teses 

e livros sobre o perfil das regiões brasileiras, bem como nas experiências educacionais 

consolidadas dentro da Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp.  Essas pesquisas 

revelaram-se necessárias à definição e a formatação dos pressupostos e preceitos a serem 
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praticados pela Instituição, ao mesmo tempo em que reforçaram a percepção do próprio perfil 

profissiográfico e, consequentemente, da definição curricular do curso. 

Neste sentido, o projeto pedagógico busca destacar a preocupação com a qualidade de 

ensino em todas as suas dimensões, associado à formação e desenvolvimento do aluno e do 

profissional, enfatizando a competência teórica, suas aplicações práticas e suas habilidades 

interpessoais e sociais, através do compromisso da Escola de Matemática Aplicada – FGV 

EMAp com a comunidade e, especialmente, com a realidade que se desenha com as novas 

dimensões e realidades dos mercados e das próprias organizações. 

A Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp se compromete, periodicamente, com 

a revisão dos projetos pedagógicos dos cursos, sua discussão e análise, envolvendo o corpo 

docente, discente, funcionários e dirigentes, na expectativa de melhor atender às características 

e demandas regionais. 

A instituição se propõe a realizar estruturação e orientação pedagógica, solicitando aos 

seus agentes educativos que reflitam sobre suas práticas, que dialoguem e que construam uma 

parceria inteligente. A partir do exercício de reflexão, mudanças serão introduzidas e novas 

práticas serão incorporadas.  

Ratifica-se no ato de aprender e ensinar o estabelecimento de interações entre instituição 

de ensino e alunos, a troca de saberes e a construção de novos conhecimentos. Quem aprende e 

ensina utiliza as experiências e os instrumentos cognitivos que possui para dar interpretação 

subjetiva ao novo conhecimento que se apresenta. Ou seja, em cada pessoa o resultado do 

processo do conhecimento será distinto, levando-a a interpretar a realidade também de uma 

forma diferente, pois apesar de ter compartilhado com os outros os mesmos elementos, há 

determinadas características que são únicas e pessoais.   

No que diz respeito ao ensino, a instituição tem como preocupação principal acompanhar 

o aluno, garantindo-lhe compreensão e entendimento das premissas da formação polivalente, 

através da averiguação das potencialidades individuais e coletivas e da orientação da 

aprendizagem, assegurando sua própria formação e desenvolvimento como cidadão ativo e 

profissional, de construção e disseminação de conhecimento, favorecendo sua iniciação 

científica, para imergir na realidade dos mercados.  

Assim, a Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp procura focar suas políticas de 

ensino segundo perspectiva que prioriza: 
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 desenvolvimento curricular contextualizado e circunstanciado; 

 busca da unidade entre teoria e prática; 

 integração entre ensino, pesquisa e extensão; 

 promoção permanente da qualidade de ensino. 

As políticas de ensino da Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp fundamentam-

se em um processo educativo que favorece o desenvolvimento de profissionais capacitados para 

atenderem as necessidades e expectativas do mercado de trabalho e da sociedade, com 

competência para formular, sistematizar e socializar conhecimentos em suas áreas de atuação. 

São princípios básicos dessas políticas: 

 formação de profissionais na área de Matemática Aplicada e Ciência de Dados; 

 cuidado e atenção às necessidades da sociedade e região no que concerne à oferta de 

cursos e programas para a formação e qualificação profissional; 

 valorização e priorização de princípios éticos; 

 flexibilização do currículo de Matemática Aplicada e Ciência de Dados  de forma a 

proporcionar ao aluno a maior medida possível de autonomia na sua formação acadêmica; 

 atualização permanente dos projetos pedagógicos, levando-se em consideração as 

Diretrizes Curriculares e as demandas da região onde a Instituição está inserida. 

Esta forma de pensar exige a incorporação de uma nova pedagogia, fundamentada numa 

concepção mais crítica das relações existentes entre educação, sociedade e trabalho. Assim, 

compreender criticamente a educação implica em reconhecê-la como uma prática inscrita na 

sociedade e determinada por ela; implica ainda, entender que, embora condicionada, a 

educação pode contribuir para transformar as relações sociais, econômicas e políticas, à medida 

que conseguir assegurar um ensino de qualidade, comprometido com a formação de cidadãos 

conscientes de seu papel na sociedade. 

A pedagogia que se inspira nessa concepção de educação, sem desconsiderar os 

condicionantes de ordem política e econômica interessada em introduzir no trabalho docente 
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elementos de mudanças que garantam a qualidade pretendida para o ensino, é coerente com 

esse pressuposto, e busca garantir ao aluno o acesso pleno ao conhecimento.  

A compreensão acerca do processo de elaboração do conhecimento implica a superação 

da abordagem comportamentalista da aprendizagem. Consequentemente, os métodos de ensino 

passam a fundamentar-se nos princípios da psicologia cognitiva, que privilegia a atividade e 

iniciativa dos discentes. Os métodos utilizados, além de propiciar o diálogo, respeitar os 

interesses e os diferentes estágios do desenvolvimento cognitivo dos alunos, favorecem a 

autonomia e a transferência de aprendizagem, visando não apenas o aprender a fazer, mas, 

sobretudo, o aprender a aprender. 

Portanto, ratificam-se como princípios subjacentes a essas políticas: 

 Formação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de profissionais nas diferentes áreas 

do conhecimento; 

 Preocupação com o atendimento às necessidades da sociedade no que tange à oferta 

de cursos e programas para a formação e qualificação profissional; 

 Preocupação com os valores e princípios éticos; 

 Flexibilização dos currículos de maneira a proporcionar aos discentes autonomia na 

sua formação acadêmica; 

 Monitoramento e atualização permanentes dos projetos pedagógicos, sempre 

considerando as Diretrizes Curriculares. 
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Políticas de Extensão__________________________________________ 

Tem-se hoje como princípio que, para a formação do Profissional Cidadão é 

imprescindível sua efetiva interação com a Sociedade, seja para se situar historicamente, para 

se identificar culturalmente ou para referenciar sua formação com os problemas que um dia 

terá de enfrentar. 

A Extensão entendida como prática acadêmica possibilitará a formação do 

profissional cidadão e se credenciará, cada vez mais, junto à sociedade como espaço 

privilegiado de produção do conhecimento significativo para a superação das desigualdades 

sociais existentes. 

Para a Escola de Matemática Aplicada FGV EMAp, nas atividades de extensão, os 

profissionais terão a oportunidade de traduzir para o campo operativo os conhecimentos 

que as instituições vêm produzindo. Nesta perspectiva, a aproximação da EMAp com a 

sociedade ocorre com a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, pois a tradução do 

conhecimento científico no campo operativo exige profissionais com competência para a 

produção do conhecimento científico e técnico, assim como exige habilidades no 

compartilhamento desses conhecimentos com os grupos sociais, de forma a contribuir para sua 

autonomia.  

A prática da extensão é definida como uma atividade que visa promover a articulação 

entre a Instituição e a sociedade, permitindo, de um lado, a transferência para sociedade dos 

conhecimentos desenvolvidos com as atividades de ensino e pesquisa, assim como, a captação 

das demandas e necessidades da sociedade, pela Instituição, permitindo orientar a produção e o 

desenvolvimento de novos conhecimentos.  

A prática de extensão da FGV EMAp está pautada nas seguintes diretrizes: 

-  orientação para a integração entre ensino, serviços e comunidade, envolvendo a 

participação dos alunos e docentes em ações de ensino-aprendizagem; 

- Concentração das atividades nas áreas de atuação distintivas da FGV EMAp com a 

clara identificação dos problemas e demandas da comunidade na qual está inserida, de forma 

que as ações e transformações geradas visem ao desenvolvimento regional e do país; e  

- destinação dos recursos humanos e materiais previstos no seu plano de trabalho e 

orçamento para a realização das atividades programadas. 

Os trabalhos de extensão, articulados com as atividades de ensino e de pesquisa, 

viabilizam a relação transformadora entre a Escola e a comunidade externa, caracterizando-se, 
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entre outras: 

- pelo oferecimento de cursos de curta duração e outros produtos acadêmicos de interesse 

da comunidade; 

- pela produção e intercâmbio de informação, com difusão processada por Internet, 

revistas, jornais, monografias, teses, livros, conferências, seminários, congressos, fóruns, 

debates e outros instrumentos de divulgação do saber; 

- pelo desenvolvimento de programas e projetos especiais de cooperação técnico-

científica estabelecidos entre a instituição de ensino e outros organismos nacionais ou 

estrangeiros; 

- pela prestação de consultoria técnica especializada a instituições públicas ou privadas; 

- pelas ações de integração ensino, serviços e comunidade, envolvendo a participação 

dos alunos, em ações de ensino-aprendizagem. 

Os cursos de extensão configuram-se como oferta complementar aos níveis de formação 

escolar médio, superior e à pós-graduação, oferecendo oportunidades de atualização, 

aprimoramento e outros estímulos à educação continuada. Destinam-se a difundir 

conhecimentos e novas técnicas, atentos à qualidade e ao aumento da eficiência do que esteja 

sendo requerido e oferecido. 

 

Políticas de Pesquisa_________________________________________ 

A Escola de Matemática Aplicada FGV EMAp entende as atividades de pesquisa 

como princípio educativo e como cultivo de atitude científica para a produção de novos 

conhecimentos que contribuam para a busca da identidade nacional e o desenvolvimento 

econômico, cultural e social do país. 

A pesquisa é institucionalizada na FGV EMAp, dentre outros: 

 pelas diretrizes que regem as atividades de sua Mantenedora, a Fundação Getulio 

Vargas; 

 pela qualificação e condições exigidas para o seu corpo docente e pelos órgãos 

competentes da Escola; 

 pelo compromisso de seus professores, consubstanciado pelo regime de trabalho em 

tempo integral; 

 pela destinação de recursos específicos no orçamento da Escola; 
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 pela disponibilidade de instalações físicas, biblioteca e equipamentos necessários; 

 por incentivos à publicação e disseminação do conhecimento produzido; e 

 pelo intercâmbio científico com instituições congêneres, nacionais e internacionais. 

 

A FGV EMAp desenvolve e estimula a formulação de pesquisas acadêmicas originais 

buscando pautar a interação entre os corpos docente e discente. A inserção de alunos dos cursos 

nas diferentes pesquisas do corpo docente, o incentivo à divulgação dos resultados obtidos por 

meio de publicações em periódicos da área, apresentações de trabalhos em eventos nacionais e 

internacionais, entre outras medidas, fazem parte das atividades de pesquisa da Escola, 

garantindo, desta maneira, o constante aprimoramento do processo de construção do 

conhecimento.  

A Escola conta com duas modalidades importantes de aprimoramento acadêmico e 

apoio financeiro: as bolsas dos programas de iniciação científica (PIBIC/CNPq, FAPERJ, 

PICME etc.) e estágios remunerados de pesquisa. Tais modalidades contam sempre com a 

supervisão de um coordenador que faz parte do corpo docente da Escola. 

 

Atuação Acadêmica_________________________________ 

 A atuação acadêmica da Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp atualmente 

compreende diversas atividades em Ensino, Pesquisa e Extensão. Podemos destacar as 

seguintes linhas: 

 preparação de profissonais com sólida formação matemática, capazes de aplicar seus 

conhecimentos em problemas reais; 

 fomentar a formação de pesquisadores em Matemática Aplicada, Ciência de Dados e 

áreas correlatas; 

 valorizar, nos cursos de bacharelado, a vivência profissional através do estágio, 

visando uma conexão produtiva entre a formação acadêmica e as demandas das 

empresas; 

 promover visitas guiadas a empresas com o intuito de demonstrar a importância de 

uma formação quantitativa e dos contextos concretos das aplicações das habilidades 

matemáticas e computacionais; 
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 participação em projetos de pesquisa aplicada fomentados pela própria mantenedora 

em parceria com as Escolas de Direito, Economia, Administração e Ciências Sociais 

da FGV; 

 sinergia com as outras Escolas, propiciando formações complementares e mesmo 

dupla titulação; 

 departamento próprio para colocação profissional, desenvolvimento da carreira e 

acompanhamento dos egressos; 

 núcleo de apoio psicopedagógico próprio para acompanhamento desempenho 

acadêmico e para a saúde psicológica e emocional dos alunos; 

 oportunidades de intercâmbio internacionais para alunos; 

 aprendizagem contínua e dinâmica de através de oportunidades de experimentação, 

simulação e participação ativa; 

 suporte a alunos medalhistas da Olímpiada Brasileira de Matemática em Escolas 

Públicas através de auxílio moradia, bolsas de estudo e custeio; 

 concessão de bolsas sociais; 

 apoio financeiro às atividades de pesquisa, extensão e extra-curriculares a alunos de 

graduação e mestrado; 

 organização de eventos acadêmicos e profissionais, com participação de pesquisadores 

renomados nacionais e internacionais; 

 seminários semanais com expoentes da área de Matemática Aplicada, Ciência de 

Dados e áreas de correlatas. 

 

Responsabilidade Social da instituição___________________________ 

A Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp compreende que a instituição é o 

lugar onde, por excelência, encontram-se diversas culturas. Essa diversidade necessita, além de 

valorizar as diferenças, entendê-las no âmbito pedagógico, da ação educativa pertinente à 

unidade escolar. 

A instituição tem como premissa ressaltar o papel de seus agentes, não na 

homogeneização, mas na valorização das diferenças e na percepção da importância do coletivo, 

na interdependência entre os sujeitos para a uma formação profissional ética.  
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A Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp oferece bolsa para os candidatos 

aprovados nos seguintes processos seletivos: 

 

 Bolsas integrais aos 2 (dois) primeiros classificados na classificação do ENEM; 

 Bolsas integrais aos 8 (oito) primeiros classificados no Vestibular da FGV EMAp; 

 Demanda Social: aos alunos regularmente matriculados, poderão ser concedidas bolsas 

parciais de demanda social (Fundo de Bolsas) semestralmente renováveis, caso 

solicitadas, de acordo com critérios estipulados para cada Escola. 

 

As bolsas por mérito são pessoais e intransferíveis. Em caso de desistência de matrícula 

inicial de candidato ou de matrícula de aluno anteriormente contemplado com bolsa, esta não 

se transferirá a outro candidato ou aluno. A manutenção das bolsas dependerá do desempenho 

acadêmico do aluno e do cumprimento dos critérios estabelecidos para cada Escola.  

Do ponto de vista social, a instituição objetiva formar profissionais que entendam e 

transformem o ambiente que os cerca no sentido de uma promoção para uma melhor qualidade 

de vida, utilizando seus conhecimentos no sentido de minimizar os efeitos das diferenças 

socioeconômicas para o crescimento das organizações. 

Neste sentido a Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp tem investido na 

conscientização das responsabilidades com a sociedade, através de apoio aos seus alunos em 

projetos de responsabilidade social, oferecendo estrutura para seu desenvolvimento e aplicação.  
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Formação do Dirigente da Mantida 

Diretora da Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp 

Nome: César Leopoldo Camacho Manco 

CPF: 290.266.957-72 

Resumo do Currículo: Doutor pela Universidade da Califórnia em Berkeley, sob a orientação 

de Stephen Smale, matemático americano, medalhista Fields, importante protagonista na 

história da Matemática no Brasil. Diretor Geral do IMPA entre os anos 2003 - 2015 e atualmente 

Pesquisador Emérito, dessa instituição. Em 2017, Diretor do Centro para o Desenvolvimento 

da Matemática e Ciências da FGV e Membro da Comissão de Pesquisa e Inovação da FGV. 

Sua pesquisa trata da análise qualitativa de equações diferenciais complexas. Bolsista de 

Produtividade em Pesquisa 1A do CNPq e Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências, 

desde 1992. Em 1990 foi palestrante convidado no Congresso Internacional de Matemáticos e 

em 1996 recebeu o Prêmio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e Tecnologia e o Third 

World Academy of Sciences Award. Pertence à Ordem Nacional do Mérito Científico, na 

categoria Grã Cruz, desde 2000. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/4949894694597643 

 

  

http://lattes.cnpq.br/4949894694597643
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ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO- PEDAGÓGICA_________________ 

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Ciência de Dados 
 

Denominação do Curso 

 Graduação em Ciência de Dados 

Modalidade  

 Presencial 

Grau 

 Bacharelado 

Total de Vagas Anuais 

 40 vagas 

Dimensões da Turma 

 40 alunos em sala de aula 

Turno de Funcionamento 

 Matutino 

Periodicidade 

 Regime Semestral 

Carga Horária Total Geral do Curso 

 2610 horas-aula  

Essa carga horária respeita os duzentos dias letivos de trabalho acadêmico efetivo.  
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Concepção Didático-Pedagógica________________________________ 

A instituição de educação superior deve ter a função explícita de colaborar com o 

desenvolvimento regional além de contribuir para a solução de problemas nacionais, não se 

esquecendo do seu caráter acadêmico, da sua procura pelo saber e do desejo de promover a 

criatividade. 

Além disso, precisa ter como função básica a posição de crítica e fazer da sala de aula 

um local para o questionamento dos valores e pressupostos anteriormente adquiridos, 

transformando seus alunos e professores em agentes de mudança. Dessa maneira, serão 

conduzidos projetos que realmente transformem o espaço social em que ela está inserida e que 

promovam o seu desenvolvimento. 

A eficácia da educação superior está vinculada ao sentido prospectivo e democrático. 

Cabe às instituições de educação superior indicar os caminhos a serem percorridos. 

A instituição de educação superior deve planejar seu currículo de maneira coerente com 

os objetivos a que se propõe atingir. A Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp tem 

um conjunto de princípios e ideias básicas que norteiam o comportamento do corpo docente, 

discente e administrativo. A seguir, serão apresentados os princípios básicos e as principais 

ideias que deverão ser objeto de seminários e reuniões frequentes para que sejam incorporados 

por todos e colocados na prática do dia-a-dia. 

 

Diretrizes  Pedagógicas_______________________________________ 

A pedagogia investiga a natureza das finalidades da educação como processo social no 

seio de uma determinada sociedade bem como as metodologias apropriadas para a formação 

dos indivíduos, tendo em vista o desenvolvimento humano para as tarefas na vida em sociedade. 

Os autores que sustentam essas premissas partem do princípio de que os sujeitos 

constroem seu conhecimento na interação com o outro e com o objeto de conhecimento. Não é, 

portanto, um sujeito neutro nem passivo - é o centro da atividade de aprendizagem. 

Nessa perspectiva, o docente assume o papel do mediador da aprendizagem, 

favorecendo, de maneira clara e definida, o processo de aprendizagem de seus alunos, 

auxiliando-os em seu processo de aprendizagem, criando desafios, propondo questões, 

instigando a curiosidade, apresentando o mundo do conhecimento e reconhecendo a formação 

profissional conjugada à formação social, moral e humanizadora dos sujeitos, ao lado das outras 

instituições sociais destinadas a cumprir esse papel. 
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A função social da escolarização, prática social típica das sociedades modernas, seja na 

educação básica seja na superior, é garantir, de forma mais sistematizada, o acesso de todos os 

grupos sociais aos saberes e formas culturais dominantes e mais valorizadas em um momento 

histórico determinado.  

 

Competências e Habilidades___________________________________ 

Entende-se que as competências se relacionam à capacidade do sujeito de mobilizar-se 

na ordem dos recursos cognitivos/intelectuais e emocionais. Baseada nessa perspectiva, a 

Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp faz alusão explicita à diversidade cultural, às 

identidades dos discentes, entendendo-as e utilizando seus referenciais plurais e multiculturais 

sem qualquer tipo de discriminação. Visa às peculiaridades do desenvolvimento de futuros 

profissionais que se demonstrem completos, pois, ao ingressar no mercado de trabalho, estarão 

munidos do instrumental prático necessário à sua vivência e sucesso profissional. Isso gerará a 

sua empregabilidade e evidenciará o papel determinante da instituição em sua formação, 

integrada com os padrões exigidos pelo mercado, pois os futuros cidadãos devem estar 

preparados para as permanentes mudanças que caracterizam o mundo moderno, demonstrando 

aptidão para utilizarem seus conhecimentos teóricos nas diversas aplicações práticas reais.  

Considera-se, ainda, que um sujeito competente precisa dominar as linguagens 

específicas, pois é evidente que, para cada campo do saber, existe tal linguagem. Por isso, a 

familiarização do educando com a de sua área de atuação profissional é de extrema relevância, 

contribuindo, assim, para a formação de sua competência. 

Portanto, a Escola de Matemática Aplicada FGV EMAp leva em conta que a 

instituição também deve se ocupar das demais capacidades dos alunos, de forma a promover a 

formação integral do profissional. Educar, aqui, traduz-se em formar profissionais com 

capacidades diversas. Quando se tenta potencializar certo tipo de capacidade cognitiva, ao 

mesmo tempo se está influindo nas demais. É preciso compreender que tudo quanto o professor 

ou agente educativo promove, por menor que seja, incide em maior ou menor grau na formação 

dos alunos. A maneira de conduzir a aula, o tipo de incentivos, as expectativas depositadas, os 

materiais utilizados, cada uma dessas decisões veicula determinadas experiências educativas.           
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Objetivos Educacionais_______________________________________ 

O papel atribuído à educação universitária é o de proporcionar uma visão abrangente, 

crítica-reflexiva, real e objetiva do universo e do homem. Além disso, há a preocupação de 

promover o aprofundamento, a especialização e a relação entre a ciência, a tecnologia, a 

filosofia e as artes. Seu campo de abrangência permite a mobilização do ontem, uma reflexão 

do hoje e a projeção do amanhã, oferecendo a possibilidade de ter, na profissionalização em 

alto nível, um dos seus objetivos mais nobres.  

A educação aberta à pesquisa e à construção de novos conhecimentos deve ter o 

compromisso de mediar os saberes acumulados historicamente pela humanidade para as 

gerações futuras, proporcionando melhorias nas condições da vida humana e em seu ambiente. 

Assim, é preciso expandir os cursos, visando atender plenamente às expectativas do mercado. 

É importante que esses cursos sejam estabelecidos em relação às capacidades que se 

pretendem desenvolver nos sujeitos e sejam guiados pela tipologia dos seus conteúdos, pois a 

aprendizagem é constituída pelo sujeito na relação dialética com os conteúdos universitários. O 

aluno é o próprio construtor de significados sobre os conteúdos da aprendizagem. No entanto, 

conceber o progresso de aprendizagem como propriedade do sujeito implica valorizar o papel 

determinante da interação com o meio social, em particular com a escola. Alunos e professores 

atuam como corresponsáveis em situações de ensino e aprendizagem, exercendo influência 

decisiva para o êxito do processo. Porém, perceber o aluno como um construtor do 

conhecimento não significa desconhecer o papel essencial que o educador deve cumprir. Sobre 

o professor recai a responsabilidade de colocar o aluno em contato com os objetos de 

conhecimentos que, de outro modo, não estariam ao seu alcance. 

Partindo dessa premissa, a Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp pretende 

proporcionar a seus alunos uma formação intelectual que lhes possibilite adquirir 

conhecimentos pertinentes aos saberes sociais, econômicos, culturais, etc., por meio da 

pesquisa e extensão, oferecendo-lhes uma formação que atenda às expectativas de futuros 

profissionais do mercado e da instituição. A filosofia da instituição de educação superior 

fundamenta-se no oferecimento de uma formação multi e interdisciplinar, que contribua para a 

formação geral e fundamental do discente, capacitando-o para a compreensão da realidade 

vigente.  
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O Papel dos Professores e Alunos________________________________ 
 

O educador é um construtor de si mesmo e da história por meio da ação; é determinado 

pelas condições e circunstâncias que o envolvem. Sofre influências do meio em que vive e com 

elas se autoconstrói. Além de ser condicionado e condicionador de história, tem um papel 

específico na relação pedagógica, que é a relação de docência. O docente é aquele que, tendo 

adquirido o nível de cultura necessário para o desempenho de sua atividade, dá direção ao 

ensino e à aprendizagem. Ele assume o papel de mediador entre a cultura elaborada, acumulada 

e em processo de acumulação pela humanidade e o educando. O professor/educador exerce o 

papel de um dos mediadores sociais entre o universal da sociedade e o particular do educando; 

ele fará a mediação entre o coletivo da sociedade e o individual do aluno.  

O professor da Escola de Matemática Aplicada FGV EMAp deve entender a 

educação como prática social transformadora e democrática. Ele trabalha com seus alunos na 

ampliação do conhecimento, vinculando os conteúdos acadêmicos à realidade e escolhendo 

procedimentos e atos que assegurem a aprendizagem, pois aprender é uma tarefa que exige 

esforços, na medida em que se convive o tempo inteiro com o que não é conhecido. Entretanto, 

a relação afetiva, o bom relacionamento, o respeito mútuo, a compreensão e um clima de 

trabalho positivo são dimensões significativas, que colaboram para o sucesso do processo 

ensino-aprendizagem.  

Na relação educativa, o educando é o sujeito que procura adquirir um novo patamar de 

conhecimentos, habilidades e modos de agir. Dentro dessa perspectiva, o discente não deve ser 

considerado, pura e simplesmente, como massa a ser informada, mas sim, como sujeito capaz 

de construir-se por meio da atividade, desenvolvendo seus sentidos, inteligência, etc. São as 

experiências e os desafios externos que possibilitam ao ser humano, por meio da ação, crescer 

e amadurecer.  

Finalmente, cabe ao professor ajudar o aluno a compreender, a dar sentido ao talento 

que possui, ou seja, o professor deve se apresentar de forma a motivar o aluno, fazendo-o sentir 

que sua contribuição será necessária para que tenha um desempenho favorável. Para que os 

alunos sigam o processo e situem-se nele, o professor deve contribuir com sínteses e 

recapitulações, com referências ao que já se fez e ao que resta por fazer. Os critérios utilizados 

para que se estabeleça uma relação adequada contribuem para que os alunos possam avaliar a 

própria competência, aproveitar o auxílio oferecido e, se for necessário, solicitá-lo. 
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Princípios Éticos___________________________________________ 

O respeito à pessoa humana é o primeiro princípio de filosofia ética a ser adotado. Será 

a regra básica de convivência em toda a comunidade escolar. O mesmo respeito devido a um 

aluno será devido a um professor, a um funcionário ou ao diretor.  

O segundo princípio, respeito à autoridade, deverá ser mútuo, ou seja, os detentores de 

menos responsabilidade (e consequentemente de autoridade) deverão respeitar a autoridade de 

seus superiores hierárquicos, mas também estes deverão respeitar, valorizar e prestigiar aqueles, 

mesmo nos momentos em que decisões difíceis devam ser tomadas. 

O terceiro princípio, que deverá estar presente na comunidade da Escola de 

Matemática Aplicada – FGV EMAp, é o respeito ao trabalho do outro. Esse princípio deverá 

fazer com que todos compreendam que quaisquer tarefas da instituição são importantes e que 

todos devem cumprir bem sua missão. O respeito ao trabalho de um professor que estiver 

ministrando uma aula deverá ser o mesmo que se deverá ter com o funcionário que estiver 

preenchendo uma ficha, ou com o aluno que estiver fazendo a leitura de um livro ou com o 

servente que estiver limpando o corredor. 

Os três princípios – respeito à pessoa humana, respeito à autoridade e respeito ao 

trabalho do outro – deverão nortear todos os comportamentos da comunidade da Escola de 

Matemática Aplicada – FGV EMAp. 

Princípios e Diretrizes Pedagógicas do Curso____________________ 

São princípios e diretrizes pedagógicas do Curso: 

 Formação como resultado da articulação entre conteúdos, competências e habilidades 

adquiridas e/ou desenvolvidos durante o curso. 

 Proposta pedagógica centrada no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiada no 

professor como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem.  

 Curso de Graduação como cenário de debates de temas inovadores e relevantes para o 

exercício profissional.  

 Implementação de metodologias no processo ensino-aprendizagem, que estimulem o 

aluno a refletir sobre a realidade social e aprenda a aprender. 

 Eixo do desenvolvimento curricular centrado nas necessidades mais frequentes referidas 

pela comunidade e identificadas com base nos indicadores sociais, econômicos e 

culturais. 
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 Utilização de metodologias que privilegiem a participação ativa do aluno na construção 

de conhecimentos e a integração entre os conteúdos, além de garantirem a articulação 

entre ensino, investigação científica e extensão. 

 Promoção da integração e da interdisciplinaridade em coerência com o eixo de 

desenvolvimento curricular, buscando integrar as dimensões biológicas, psicológicas, 

sociais e culturais. 

 Inclusão das dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no aluno atitudes e 

valores orientados para a cidadania e a solidariedade. 

 

Políticas Acadêmicas_________________________________________ 

Princípios de Ensino e Aprendizagem  

Para a Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp, educação é fator estratégico 

no processo de desenvolvimento econômico, cultural e social do país. Portanto, a Escola 

organiza seu corpo docente de modo a destacá-lo pelo alto nível acadêmico, em busca da 

excelência no ensino.  

Essa concepção de educação expressa a visão de mundo da instituição, ao mesmo tempo em 

que explicita seu papel e sua contribuição social nos âmbitos regional e nacional, por meio da 

indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, na busca da articulação entre o real e 

o desejável. Trata-se de uma projeção dos valores originados da identidade da Escola, 

materializados no seu fazer específico – lidar com o conhecimento. 

Essa concepção de educação orienta ainda o projeto educacional da Escola, de forma a não 

deixar à margem seus compromissos com seus diversos públicos. Sob essa ótica, o cotidiano 

educacional se complementa com os compromissos sociais e confere caráter plural à Escola. 

Assim, essa concepção de educação legitimamente se materializa, articulando a pluralidade de 

ideias e propostas que caracterizam a FGV EMAp, na direção de elevados propósitos de 

geração e difusão de conhecimentos. 

A concepção de ensino sustentada pela FGV EMAp pauta-se no processo de construção e 

reconstrução do conhecimento, o qual é produto de práticas coletivas, envolvendo uma série de 

ações transformadoras que resultam, cada uma delas, em novos conhecimentos. Se o 

conhecimento é coletivo, consequentemente, o saber também o é. Ao aceitar que o 
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conhecimento se transforma até resultar no produto que circula na Escola – o saber –, é coerente 

que se concebam os cursos como um espaço de criação e de veiculação do saber. 

Por não se apresentar como pronto, acabado, o saber não pode ser visto como um produto a ser 

consumido pelos alunos. Exige, em sua construção, a ativa participação de todos, alunos, 

professores, tutores. Sob esse prisma, o saber estará sempre sujeito às ambiguidades e 

contradições inerentes ao estranhamento, que, por meio de prática pedagógica, instaura-se 

quando é contraposto o conhecimento científico aos conhecimentos empíricos, extraídos da 

experiência cotidiana dos alunos. 

Já a aprendizagem se baseia na ação educativa que se estabelece entre o professor e o aluno, 

com a criação de vínculos entre teorias e suas aplicações. Entretanto, diferentemente das 

metodologias de ensino transmissivo-expositivas, que têm como centro a fala e presença do 

professor, a Escola elege, como sustentação de seu trabalho, metodologias ativas de 

aprendizagem, as quais têm como centro o aluno, o que, consequentemente, faz com que este 

assuma o papel de sujeito em seu processo de aprendizagem, passando a ser o agente e o 

principal responsável por seu aprendizado.  

Educação Inclusiva____________________________________________ 

A FGV EMAp prima pela filosofia do mérito, a partir do qual incentiva a inclusão e 

manutenção da igualdade de acesso de todos os cidadãos brasileiros à educação, 

particularmente àqueles portadores de necessidades especiais. A Escola conjuga assim esforços 

para participação integral de qualquer aluno, professor ou funcionário, seja pela criação de 

infraestrutura física e mobiliária, seja pela disponibilidade de prestação de serviços e meios de 

comunicação e informação aos alunos, disponíveis nas políticas Institucionais para: educação 

inclusiva, educação em direitos humanos, educação ambiental e educação das relações étnico-

raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena).  

A FGV EMAp empenha-se em propiciar um sistema de ensino e serviços pedagógicos 

que permitam acomodar diferentes estilos e ritmos de aprendizagem, assegurando, ao mesmo 

tempo, igualdade na excelência e qualidade da educação a todos, seja por meio de metodologias 

de ensino apropriadas, arranjos organizacionais ou o uso de recursos diversificados e parcerias 

com as organizações especializadas. 
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A FGV EMAp acredita ainda que a educação inclusiva proporciona um ambiente 

favorável à aquisição de igualdade de oportunidades e participação total dos portadores de 

necessidades especiais no processo de aprendizagem. O sucesso destes requer um esforço claro, 

não somente por parte dos professores e dos profissionais da educação, mas também por parte 

dos colegas, pais, familiares e voluntários.  

A proposta de inclusão social da Escola fundamenta-se ainda na maior democratização 

do acesso dos segmentos menos favorecidos da sociedade a seus cursos, sem comprometimento 

do critério de mérito como legitimador desse acesso. Assim, a Escola contribui para reduzir as 

desigualdades sociais, mediante políticas de inclusão, por meio da oferta de um programa 

institucional de bolsas de estudos – bolsa mérito, bolsa restituível, bolsa demanda social, entre 

outras – que tem como finalidade assegurar a permanência e o bom rendimento de alunos com 

potencial acadêmico e que apresentam hipossuficiência socioeconômica. 

 

Projeto Pedagógico do Curso__________________________________ 

Aspectos Gerais 

A principal motivação da FGV para a criação da Escola de Matemática Aplicada – 

FGV EMAp em 2010 proveio do fato de que o emprego de técnicas matemáticas cada vez mais 

sofisticadas (especialmente às relacionadas com procedimentos computacionais) é uma clara 

tendência nas aplicações das diversas áreas de atuação da FGV. A utilização de técnicas de 

natureza matemática que compõem o estado da arte do conhecimento e a concepção de novos 

métodos é essencial para que a FGV mantenha e consolide sua liderança nestas áreas. Por outro 

lado, a formação nas carreiras ligadas a ciências humanas e sociais têm sido, tipicamente, pobre 

em matemática, criando uma dificuldade em utilização de conceitos abstratos e técnicas 

derivadas de ambientes de tecnologia e informação de forma a atender os objetos de pesquisa 

presentes em um contexto de Humanidades Digitais. A criação da Escola de Matemática 

Aplicada – FGV EMAp buscou criar, na FGV, condições de atender a estas demandas, tanto 

nos projetos de consultoria e pesquisa aplicada quanto na formação de alunos, reforçando a 

formação em matemática dos alunos de economia, administração e ciências sociais e, ao mesmo 

tempo, criando uma formação em matemática com ênfase em aplicações dessas áreas. 
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O esforço na formação de alunos não se esgota com a proposta aqui apresentada. A 

criação do bacharelado em Ciências de Dados terá consequências importantes para os cursos 

com ênfase em ciências sociais já existentes, aumentando a oferta de disciplinas eletivas e 

contribuindo para a interdisciplinaridade de todas as formações. 

 

Competências e Perfil Profissional______________________________ 

Os currículos dos cursos de Bacharelado em Ciências de Dados devem ser elaborados 

de maneira a desenvolver as seguintes competências gerais: 

 a) capacidade de expressar-se escrita e oralmente com clareza e precisão; 

b) capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares; 

c) capacidade de compreender, criticar e utilizar novas ideias e tecnologias para a 

resolução de problemas; 

d) capacidade de aprendizagem continuada, sendo sua prática profissional também fonte 

de produção de conhecimento 

e) habilidade de identificar, formular e resolver problemas na sua área de aplicação, 

utilizando rigor lógico-científico; 

f) conhecimento de questões contemporâneas; 

g) educação abrangente necessária ao entendimento do impacto das soluções 

encontradas num contexto global e social; 

h) participar de programas de formação continuada; 

i) realizar estudos de pós-graduação; 

 

Em relação às competências específicas, podemos citar:  

a) estabelecer relações entre a Matemática, Estatística, Computação e outras áreas do 

conhecimento; 

b) desenvolver a competência de modelização de contextos e fenômenos 

socioeconômicos, buscando o entendimento de suas nuances através de dados; 

c) conhecer os ecossistemas tecnológicos que permitem o tratamento de grandes massas 

de dados, de forma alinhada ao fazer científico contemporâneo. 
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Os cursos de graduação buscam estimular a formação de tais competências por meio do 

estudo aprofundado e constante do aluno. Vive-se uma fase em que o mercado de trabalho 

apresenta mudanças vertiginosas, que são provocadas pelas inovações tecnológicas, cujos 

resultados são dinâmicos e efêmeros. Esse cenário traz repercussões para a educação e a 

formação profissional, obrigando-as a se reposicionarem regularmente. Os atributos mais 

valorizados, tais como raciocínio inovador, capacidade de abstração, discernimento e 

comunicação, capacidade de resolução de problemas e de decisão precisam ser garantidos por 

meio dos conteúdos da educação. Nesse sentido, a atuação dos alunos nos projetos de pesquisa 

desenvolvidos pela Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp, pode auxiliá-los a terem 

uma experiência mais completa do mundo profissional, ainda durante sua formação acadêmica.  

Perfil do Curso______________________________________________ 

Este projeto pedagógico prioriza uma formação profissional que contempla os 

conteúdos essenciais, as habilidades e as competências necessárias ao Bacharel em Ciência de 

Dados, de modo a instrumentalizá-lo para compreensão da realidade social e para as diferentes 

intervenções, seja nos aspectos micro ou macro institucionais. 

O curso de graduação Bacharelado em Ciência de Dados apresenta carga horária total 

de 2670 horas e previsão de integralização em um mínimo de 7 (sete) semestres e máximo de 

12 (doze) semestres. 

O presente Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Ciência de Dados está, 

plenamente, adequado aos atos legais em vigor.  

Além da adequação à legislação, o Curso de Graduação em Ciência de Dados está 

pautado nas Normas Institucionais estabelecidas no Estatuto da Mantenedora (na esfera das 

suas competências) e no Regimento, Resoluções e outros atos internos da Escola de 

Matemática Aplicada – FGV EMAp. 

A Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp entende que a graduação em Ciência 

de Dados abrange um vasto campo de atuação, que inclui múltiplas possibilidades de formação 

e atuação profissionais e que, exatamente por isso, faz-se necessário definir as diferentes áreas 

de modo preciso no sentido de assegurar o correto atendimento das especificidades de cada uma 

delas sem deixar de contemplar a necessária interlocução interdisciplinar e mesmo a 

interpenetração de seus numerosos aspectos. Assim, o curso a ser oferecido pela Escola de 
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Matemática Aplicada FGV EMAp prevê oferta de disciplinas nas áreas de: formação 

matemática geral, probabilidade e estatística, computação, ciências 

sociais/economia/administração e ciências de dados, sendo esta última a característica mais 

distintiva do programa, de acordo com os objetivos do presente projeto. 

A possibilidade de estabelecimento de conexões entre modelos físicos, biológicos, 

econômicos e sociais com as técnicas computacionais e matemáticas é um dos pontos 

primordiais do trabalho com Ciência de Dados, tal como previsto no curso oferecido pela 

Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp. Segundo Hayashi, a Ciência de Dados é não 

somente um conceito sintético que unifica matemática, estatística, análise de dados e seus 

métodos relacionados, mas também compreende seus resultados. Tem como objetivo a análise 

e interpretação de fenômenos reais a partir de dados, ou seja, busca revelar as características e 

a estrutura implícita de fenômenos naturais, humanos e sociais através de dados, adotando um 

ponto de vista diferente dos métodos e teorias tradicionais. Este ponto de vista implica em 

modos de pensamento multidimensionais, dinâmicos e flexíveis. 

Percebemos na FGV EMAp a Ciência de Dados como uma nova área científica 

resultante da conjuminação de áreas existentes e consolidadas, e buscando a interação da 

matemática, da estatística e da computação com a realidade social; encaminhando 

possibilidades múltiplas de aplicação desses conhecimentos na vida cotidiana e no trabalho com 

outras ciências e atividades. A Ciência de Dados Ciência de Dados se constitui como área de 

atuação privilegiada da Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp e um dos elementos 

norteadores do curso de graduação em Ciência de Dados por ela oferecido. 

Quanto à atuação da Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp nas diferentes 

áreas de aplicação da Ciência de Dados, o projeto prevê que os alunos se dirijam, tanto por meio 

da escolha de disciplinas eletivas quanto por meio da estruturação e encaminhamento dos seus 

trabalhos de final de curso, para as áreas temáticas principais de atuação da Escola, na qual 

estão concentradas a maior parte das pesquisas de seus docentes, a saber: Estatística, 

Aprendizado de Máquinas, Redes Complexas, Representação do Conhecimento, Finanças 

Quantitativas, entre outras áreas de pesquisa da FGV EMAp.  

A questão fundamental que norteia este projeto pedagógico diz respeito ao desafio de 

fornecer uma sólida base de conhecimentos teórico-matemáticos, ao mesmo tempo em que se 
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criam chances de os egressos apresentarem perfis profissionais alinhados com o mercado de 

trabalho. Essa questão torna-se particularmente relevante numa área cuja tradição tem sido 

formar apenas professores e pesquisadores que seguem a carreira acadêmica. Tais objetivos têm 

sido alcançados com sucesso em muitos dos excelentes cursos de Graduação em Matemática 

no Brasil, e os do Rio de Janeiro têm se destacado. 

As habilidades e competências adquiridas ao longo da formação do cientista de dados 

tais como o raciocínio lógico, a postura crítica e a capacidade de resolver problemas, fazem do 

mesmo um profissional capaz de ocupar posições no mercado de trabalho também fora do 

ambiente acadêmico, em áreas em que o raciocínio abstrato é uma ferramenta indispensável. 

Este curso prioriza ser um curso de graduação que, em primeiro lugar, seja interessante 

para os jovens do ponto de vista da motivação intelectual, mas que seja, também, um caminho 

para a inserção no mundo das ocupações, com sua forma diversificada, maleável e pouco 

convencional, tal como se apresenta hoje o mercado de trabalho. Compartilhamos da avaliação 

internacional segundo a qual os cursos de Matemática, Estatística e Ciência da Computação 

tradicionais têm tido pouco sucesso no cruzamento de uma sólida formação teórica com as 

perspectivas práticas de manuseio do instrumental, que algumas vezes parece abstrato demais 

aos estudantes, e outras é equivocadamente invocado pelos diversos programas. Estes cursos 

têm sido direcionados primordialmente à reprodução do pesquisador teórico. 

Hoje em dia há amplas oportunidades, especialmente em países geradores de tecnologia, 

para o cientista de dados, que pode se inserir em praticamente todos os ramos de atividades na 

sociedade contemporânea. A este respeito cabe um manifesto preliminar. Na contramão da 

necessidade de se ter formações cada vez mais flexíveis às rápidas mudanças nas tecnologias, 

tornam-se de certo modo paroquiais as reservas de mercado preconizadas por algumas entidades 

e conselhos profissionais, que procuram engessar, através de excessiva regulamentação, as 

atribuições e direitos a determinados cursos. As atividades profissionais de um estatístico ou 

um atuário seriam perfeitamente cobertas por nossos egressos. Afirmamos o mesmo em relação 

à engenharia de produção ou à economia industrial e mesmo para muitas das tarefas atualmente 

restritas aos cientistas de computação.  
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No Brasil, há muito que investigadores do contexto do ensino superior, tais como Simon 

Schwartzman, Claudio de Moura Castro e Helena Bomeny vêm apontando para os entraves 

decorrentes da excessiva regulamentação. 

“Com a expansão do ensino superior, o modelo das profissões tradicionais se expandiu, 

e hoje o Brasil conta com mais de 30 profissões regulamentadas por lei, cada qual buscando 

controlar sua reserva de mercado e os respectivos cursos de formação. Na nova sociedade do 

conhecimento, no entanto, são poucas as profissões que conseguem e necessitam manter este 

tipo tradicional de monopólio. Existem poucas carreiras para toda a vida, as pessoas mudam 

constantemente de profissão e atividade, e os conhecimentos certificados pelas faculdades e 

universidades em determinado momento podem se tornar obsoletos alguns anos depois. O 

controle de qualidade e competência, cruciais em profissões cuja atividade pode afetar a vida 

e o patrimônio das pessoas, passa a ser exercido por sistemas descentralizados e autônomos 

de avaliação e certificação, enquanto que, nas demais áreas, predomina a liberdade de ensino, 

formação e exercício profissional. A maioria das novas profissões podem ser desenvolvidas 

por pessoas com tipos diversos de formação, e a regulamentação excessiva das profissões é 

hoje um obstáculo ao pleno desenvolvimento do ensino superior e ao uso da competência por 

parte do setor público e das empresas, que precisa ser superado (Simon Schwartzman)[3]. 

Nossa expectativa é a de, por meio de uma formação de caráter multidisciplinar, 

contribuir para uma mudança de atitude na sociedade brasileira, levando ao preenchimento de 

posições no mercado de trabalho baseado cada vez mais no mérito individual. 

Perfil do Egresso_____________________________________________ 

A programação do curso em Ciência de Dados, descrita nas próximas seções, foi 

concebida de modo a formar um profissional que tenha, ao lado de uma sólida formação 

matemática, o preparo para inserir-se em projetos que visem à aplicação desse conhecimento 

para produzir tecnologia e bens públicos. Nesse sentido, em acordo com o preconizado pelas 

Diretrizes curriculares para cursos de Bacharelado. 

Para realizarem tudo isso que deles se espera, que o egresso do curso de Ciência de 

Dados Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp deverá ter desenvolvidas as 
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competências e habilidades previstas pelas Diretrizes curriculares do MEC, aprovadas pelo 

CNE, a saber: 

a) capacidade de expressar-se escrita e oralmente com clareza e precisão; 

b) capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares; 

c) capacidade de compreender, criticar e utilizar novas ideias e tecnologias para a 

resolução de problemas; 

d) capacidade de aprendizagem continuada, sendo sua prática profissional também fonte 

de produção de conhecimento; 

e) habilidade de identificar, formular e resolver problemas na sua área de aplicação, 

utilizando rigor lógico-científico na análise da situação-problema; 

f) estabelecer relações entre a Ciência de Dados e outras áreas do conhecimento; 

g) conhecimento de questões contemporâneas; 

h) educação abrangente necessária ao entendimento do impacto das soluções 

encontradas num contexto global e social; 

i) participar de programas de formação continuada; 

j) realizar estudos de pós-graduação. 
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Projeto Pedagógico do Curso: Formação_________________________ 

Organização Curricular  

 

A Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp desenvolve o modelo de currículo 

que organiza atividades e experiências planejadas e orientadas que possibilitem aos alunos a 

construção da trajetória de sua profissionalização, com sólida formação geral, além de estimular 

práticas de estudos independentes, com vistas à progressiva autonomia intelectual e 

profissional. 

Nesse sentido, os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em Ciência de Dados 

estão relacionados às trajetórias do cidadão, da família e da comunidade, integrados à realidade 

local e nacional, buscando proporcionar a integralidade da formação acadêmica. 

Este PPC garante conteúdos curriculares relevantes, atualizados e coerentes com os objetivos 

do curso e com o perfil do egresso, com dimensionamento da carga horária para o seu 

desenvolvimento e complementados por atividades extraclasse, definidas e articuladas com o 

processo global de formação. 

 

Estrutura Curricular_________________________________________  

Os conteúdos essenciais devem superar as fragmentações do processo de ensino e 

aprendizagem, abrindo novos caminhos para a construção de conhecimentos como experiência 

concreta no decorrer da formação profissional, com sustentação nos seguintes eixos interligados 

de formação: 

O conteúdo curricular do curso de Ciência de Dados está estruturado de modo a 

contemplar, em sua composição, as seguintes orientações: 

a) partir das representações que os alunos possuem dos conceitos matemáticos e dos 

processos escolares para organizar o desenvolvimento das abordagens durante o curso; 

b) construir uma visão global dos conteúdos de maneira teoricamente significativa para 

o aluno. 



 

Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp 41 

Adicionalmente, as diretrizes curriculares devem servir também para otimização da 

estruturação modular dos cursos, com vistas a permitir um melhor aproveitamento dos 

conteúdos ministrados. O coordenador do curso desempenha papel integrador e organizador na 

gestão da matriz curricular construída, conjuntamente com o corpo docente e com o Núcleo 

Docente Estruturante (doravante “NDE”), buscando integrar o conhecimento das várias áreas. 

Para a implementação e execução da matriz curricular, o coordenador trabalhará com os 

professores em reuniões antes do início de cada semestre, com o intuito discutir os conteúdos 

abordados e os que serão trabalhados, metodologia e cronograma, buscando a articulação e 

interdisciplinaridade. Após as reuniões, os professores entregarão planos de ensino contendo: 

ementa, carga horária, objetivos, conteúdo, cronograma, metodologia, avaliação e referências 

bibliográficas. 

A carga horária total do curso é de 2670 horas, distribuídas em quatro anos (8 

semestres), contemplando todas as atividades teóricas, práticas, complementares, estágio 

curricular supervisionado e trabalho de conclusão de curso (TCC). 

Ainda em consonância com as preocupações de inclusão social universalizante, o curso 

de Graduação em Ciência de Dados oferecerá, como optativa, a Disciplina Libras e Inglês 

Técnico para Ciência de Dados.  

A carga horária prevista permite a formação completa do aluno com múltiplas 

possibilidades de formação e atuação profissional em empresas privadas, no setor público, na 

área acadêmica e na área de consultoria. 

 

Conteúdos Curriculares______________________________________ 
 

Os conteúdos curriculares devem superar as fragmentações do processo de ensino e 

aprendizagem, abrindo novos caminhos para a construção de conhecimentos como experiência 

concreta no decorrer da formação profissional. O currículo do Curso de Graduação em Ciência 

de Dados é estruturado em Disciplinas consideradas como necessárias para a formação básica 

e profissional do aluno e ao seu preparo para o exercício da cidadania, em sua atuação 

profissional na sociedade. 

As disciplinas e atividades, com cargas horárias definidas em cada semestre letivo são 

distribuídas em dois Ciclos que se complementam: 



 

Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp 42 

a) o Ciclo Básico, estruturado para os quatro semestres letivos iniciais, destina-se a 

proporcionar aos alunos que ingressam na nova ambiência acadêmica uma sólida preparação 

básica, tornando-os aptos a dar continuidade à sua formação profissional. 

b) o Ciclo Profissional, estruturado para os quatro semestres letivos finais, destina-se a 

formar e habilitar o profissional em Ciência de Dados, capacitando-o para o correspondente 

exercício profissional e para prosseguimento de seus estudos. 

Dentre as disciplinas que compõem o currículo, são consideradas: 

a) Disciplinas Obrigatórias – disciplinas imprescindíveis para a formação básica e 

profissional do aluno, sendo sua carga horária complementada por carga horária das disciplinas 

eletivas, para integralização do currículo pleno. As disciplinas obrigatórias são as fixadas no 

currículo pleno do Curso e são distribuídas pelos semestres letivos; 

b) Disciplinas Eletivas – disciplinas que visam a ampliar a formação geral e profissional, 

sendo de livre escolha do aluno dentre o elenco de disciplinas previamente determinadas e 

apresentadas pelo Curso e sua carga horária é considerada para a integralização curricular. As 

disciplinas eletivas não pertencerão a um semestre letivo, podendo o aluno escolher quaisquer 

delas para compor seu plano de estudos no semestre, obedecendo à estrutura de pré-requisitos 

do curso. 

c) Disciplinas Optativas – disciplinas que visam a ampliar a formação geral e 

profissional, sendo de livre escolha do aluno dentre o elenco de disciplinas previamente 

determinadas e apresentadas pelo Curso e sua carga horária não é considerada para a 

integralização curricular. 

 Uma vez cumpridos a contento os ciclos de formação que compõem os conteúdos 

curriculares, o egresso do curso de Ciência de Dados deverá estar apto a alcançar todos os 

objetivos profissionais previstos no Projeto Pedagógico do Curso. 

A carga horária prevista permite a formação completa do aluno em todas as áreas de 

Ciência de Dados, em suas múltiplas interfaces com outras áreas do conhecimento. 

Considerando-se que a carga horária abrange não apenas as aulas teóricas, os alunos do curso 

de Ciência de Dados terão sólida experiência de pesquisa, de diversas atividades 

complementares e dos estágios extracurriculares. 

A bibliografia relacionada, tanto no que diz respeito aos títulos de livros quanto aos 

periódicos, abrange os principais títulos de pesquisadores clássicos e atuais, de modo a permitir 

contato com as grandes obras hoje em circulação. 
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Matriz Curricular___________________________________________ 

O modelo de currículo é integrado, portanto prevê a articulação dinâmica da teoria e 

prática, por meio da integração dos conteúdos e abordagem de temas transversais como ética, 

cidadania, solidariedade, justiça social, inclusão e exclusão social, ecologia, cultura e outros, 

tendo como eixo estruturante os objetivos, o perfil do egresso e as competências apresentados 

neste Projeto Pedagógico. Essa modalidade curricular requer a adoção da metodologia ativa e 

da problematização e da abordagem interdisciplinar. 

 

 

Esses elementos curriculares estão coerentes com a concepção que fundamenta a 

construção deste PPC. Registra-se, porém, que o alcance, na plenitude, do currículo integrado, 

da metodologia da problematização e da abordagem interdisciplinar requer trabalho acadêmico 

e administrativo do tipo processual, democrático e coletivo, visando desconstruir a cultura 

pedagógica ainda hegemônica nas Instituições de Educação Superior. É necessário, pois, 

montar as bases e definir as estratégias para a integração inicial possível e evoluir na construção 

da integração, problematização e interdisciplinaridade por meio de sucessivas aproximações 

com o ideal preconizado na literatura. 

Nesse contexto, o PPC propõe o modelo de currículo que organiza atividades e 

experiências planejadas e orientadas de modo a possibilitar aos alunos a construção da trajetória 

de sua profissionalização, permitindo que eles possam construir seu percurso de 

profissionalização com sólida formação geral, além de estimular práticas de estudos 

independentes com vistas à progressiva autonomia intelectual e profissional. 
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Estrutura Curricular para o Bacharelado em Ciência de Dados 
 
 

1.º Período/Semestre  

 

Disciplina CH 

Cálculo em uma Variável 90 

Geometria Analítica  60 

Introdução à Computação 90 

Análise Exploratória de Dados e Visualização 60 

Introdução à Ciência de Dados 60 

Total da Carga Horária do Módulo 360 

 

2.º Período/Semestre 

Disciplina CH 

Cálculo em várias Variáveis 90 

Álgebra Linear 90 

Linguagens de Programação 90 

Banco de Dados 60 

Introdução à Economia 60 

Total da Carga Horária do Módulo 390 

 

3.º Período/Semestre 

 

Disciplina CH 

Equações Diferenciais Ordinariais 60 

Teoria da Probabilidade 90 

Álgebra Linear Numérica 60 

Estrutura de Dados e Algoritmos  60 

Técnicas e Algoritmos em Ciência de Dados 60 

Total da Carga Horária do Módulo 330 
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4.º Período/Semestre 

Disciplina CH 

Matemática Discreta 60 

Inferência Estatística 60 

Modelagem Informacional 60 

Otimização para Ciência de Dados 60 

PLN e Sistemas de Recuperação de Informação  60 

Total da Carga Horária do Módulo 300 

 

5.º Período/Semestre 

Disciplina CH 

Introdução à Análise Real 60 

Modelagem Estatística 60 

Computação Escalável 60 

Aprendizagem de Máquinas 60 

Atividades Complementares 60 

Total da Carga Horária do Módulo 300 

 

 

6.º Período/Semestre 

Disciplina CH 

Ciência de Redes 60 

Séries Temporais 60 

Aprendizado Profundo 60 

Eletiva I 60 

Atividades Complementares 60 

Total da Carga Horária do Módulo 300 
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7.º Período/Semestre 

Disciplina CH 

Estágio Obrigatório 60 

Metodologia Científica 60 

Projetos em Ciência de Dados 60 

Eletiva II 60 

Atividades Complementares 60 

Total da Carga Horária do Módulo 300 

 

8.º Período/Semestre 

Disciplina CH 

Estágio Obrigatório 90 

Trabalho de Conclusão de Curso  60 

Ética na Manipulação dos Dados 60 

Eletiva III 60 

Atividades Complementares 60 

Total da Carga Horária do Módulo 330 

 

 
 

I N T E G R A L I Z A Ç Ã O  D E  C A R G A  H O R Á R I A  

Componente Curricular Hora-aula 

Disciplinas Obrigatórias 1.920 

Disciplinas Eletivas 180 

Disciplinas Optativas 30 

CARGA HORÁRIA EM DISCIPLINAS 2.130 

Estágio Curricular Obrigatório 120 

Trabalho de Conclusão 120 

Atividades de Créditos Complementares 240 

Total Geral de horas-aula 2.610 
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Atividades Complementares_________________________________ 

As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e 

complementadores do perfil do formando. O aluno deverá totalizar um mínimo de 240 horas de 

atividades acadêmicas complementares durante os períodos em que estiver cursando. A cada 

semestre o aluno poderá computar o máximo de 60 horas. 

As Atividades Complementares, incluindo a prática de estudos e atividades 

diversificadas, independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, possibilitarão o 

reconhecimento, por avaliação de habilidades, do conhecimento e competência do aluno, 

inclusive os adquiridos fora do ambiente acadêmico, especialmente nas relações com o mercado 

do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade.  

A carga horária obtida nestas atividades será computada no histórico escolar em um 

Banco de Atividades Complementares. 

 

Rol de Atividades Complementares: 

 Participação em disciplina eletiva da FGV - Até o limite de 120 horas; 

 Participação em disciplina oferecida pelas demais escolas da FGV ou outras instituições 

credenciadas - Até o limite de 120 horas; 

 Participação em eventos acadêmicos e culturais com apresentação de trabalho - 2h por 

evento. Até o limite de 30 horas por semestre; 

 Participação em Projetos de Pesquisa institucional, a título de Iniciação Científica - De 

acordo com a carga horária estipulada no certificado, até o limite de 120 horas; 

 Participação em Atividades de Extensão, Laboratórios ou Núcleos de Estudos 

Supervisionados e Pesquisa da Escola de Matemática Aplicada FGV EMap, de outras 

Escolas e Centros Acadêmicos afins da FGV - De acordo com a carga horária estipulada 

no certificado, até o limite de 120 horas; 

 Exercício de Atividades de Monitoria - Até o limite de 120 horas; 

 Participação em Projetos de elaboração de notas de aula ou outros materias didáticos - 

Até o limite de 120 horas; 

 Participação como ouvinte em palestras acadêmicas e culturais - Até o limite de 120 

horas; 
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 Participação em trabalho voluntário com comprovação de atividades - Até o limite de 

120 horas; 

 Representante discente de turma - Até o limite de 120 horas; 

 Curso de Idiomas - Até o limite de 30 horas; 

 Participação em órgão colegiado - Até o limite de 120 horas; 

 Publicação de trabalhos científicos em periódicos qualis da CAPES - Até o limite de 

120 horas; 

 Estudos desenvolvidos em cursos de pós-graduação - De acordo com a carga horária 

estipulada no certificado ou declaração; 

 Outros - A critério do Coordenador do curso. 

 

Estágio Curricular Supervisionado____________________________ 

O estágio curricular supervisionado é constituído de atividades de prática profissional, 

exercidas em situações reais de trabalho na área específica do curso, sem vínculo empregatício. 

Enquanto tal, é componente indispensável à consolidação das competências profissionais 

trabalhadas para a construção do perfil do egresso. Nesse sentido, o estágio propicia a 

aproximação do aluno – futuro profissional – à realidade em que irá atuar, permitindo-lhe 

aplicar as competências adquiridas ao longo do curso, favorecendo o desenvolvimento de uma 

rede de relacionamentos e incrementando o convívio com profissionais de diferentes níveis e 

áreas no ambiente interno/ externo da organização. 

A Coordenação de Estágios e Treinamento Profissional tem estabelecido e consolidado 

importantes parcerias com organizações públicas, privadas e do terceiro setor nos mais variados 

ramos de atividade, objetivando facilitar o processo de capacitação do aluno.  

Cumpre à FGV EMAp, por meio de seus órgãos especializados, acompanhar as 

atividades dos alunos na realização dos estágios obrigatórios, de modo a garantir a eficácia do 

estágio, ampliando o relacionamento com o meio empresarial, assim como fazendo valer as 

normas estabelecidas pela Escola.  

 

O estágio supervisionado curricular é parte obrigatória do Curso de Graduação em 

Administração, com carga horária mínima de 120 (cento e vinte) horas distribuídas ao longo do 

Ciclo Profissional. Os alunos da Graduação em Ciência de Dados podem realizar estágios a 
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partir do 6ª período do curso, desde que regularmente matriculados e frequentando, ao menos, 

três disciplinas do currículo. O aluno que não cumprir as horas de Estágio Supervisionado 

Curricular estará impedido de concluir o curso.  

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso_____________________________ 

Metologia Científica e Trabalho de Conclusão Curso (TCC), com carga horária total de 

120 horas, são componentes curriculares obrigatórios, desenvolvidos, individualmente, com 

conteúdo a ser fixado pela FGV EMAp em função do Projeto Pedagógico do Curso de 

graduação em Ciências dos Dados. O TCC deverá ser desenvolvido nos 7º e 8º períodos do 

curso de graduação em Ciência de Dados. Consiste em um trabalho de monografia desenvolvido 

pelo aluno, sob orientação docente.  

Os objetivos do TCC são os de propiciar aos acadêmicos do curso de graduação em 

Ciência de Dados a oportunidade de compreender e apreender os elementos envolvidos no 

processo de pesquisa, estimulando a produção de conhecimento na área em questão. 

São objetivos gerais do TCC: 

 Demonstrar o grau de habilitação adquirida durante o curso de Ciência de Dados; 

 Estimular a iniciação científica e a consulta de bibliografia especializada; 

 Aprimorar a expressão escrita e oral; 

 Aprimorar a capacidade de interpretação crítica; 

 Estimular a publicação da produção do discente. 

A coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso (Coordenação de TCC) será exercida 

por um professor do quadro docente do curso de Ciência de Dados com titulação de mestre ou 

doutor. 

Para a orientação de TCC, será exigido do orientador o titulo de mestre ou doutor. O 

professor, ao assumir a orientação de um trabalho de curso, assinará um termo de compromisso 

relativo ao acompanhamento do trabalho do aluno e aos prazos mencionados no respectivo 

regulamento de TCC. 
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A monografia, modalidade exigida para o trabalho, será defendida pelo discente perante 

banca examinadora composta pelo professor orientador, que a preside, e por dois outros 

membros escolhidos pelo orientador, pertencentes ao quadro docente do curso de Ciência de 

Dados além do co-orientador, se for o caso. Todos os professores do curso, com titulação 

mínima de mestre, poderão ser convocados para participar das bancas examinadoras. 

 

Recursos Materiais Específicos do Curso________________________ 

 

Para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, o curso de Ciência de Dados 

da FGV EMAp será atendido por tecnologias de informação e comunicação recentes e de 

maneira excelente nos aspectos de quantidade de equipamentos relativa ao número total de 

usuários, acessibilidade, velocidade de acesso à internet, política de atualização de 

equipamentos e software. 

O curso disporá de laboratórios e de outros meios de acesso à informática. A política de 

implantação e aquisição de software é feita através de estudos anuais com base no planejamento 

dos cursos previstos no PDI, visando atender às necessidades didático-pedagógicas.   

Os sistemas operacionais são atualizados sempre através da ferramenta WSUS 

(Windows Server Update Services), quando é realizada a distribuição das atualizações para os 

computadores da rede. O Software Antivírus é atualizado sempre, quando é realizada a 

distribuição das atualizações para os computadores da rede. 

Os meios TIC não estarão restritos aos laboratórios de informática. Todas as salas de 

aula possuem computador, projetor, sistema de som e softwares plenamente adequados às 

atividades de ensino-aprendizagem e alinhados às mais modernas tecnologias. O curso sempre 

disponibilizará e incentivará o uso de todas as mídias que garantam os melhores resultados 

possíveis. Além disso, a rede wireless garantirá aos discentes acesso às informações em seus 

dispositivos móveis. 
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Disciplinas, Ementas e Bibliografia_____________________________ 

 

 

Primeiro Período 
 

 

Cálculo em uma Variáel 
Carga horária: 90h 

Pré-requisito: não tem 

 

Ementa: Funções: exponencial, logarítmica, polinomiais, trigonométricas, lineares. Domínio, 

imagem, função crescente, decrescente, par, ímpar, função inversa. Taxa de variação; limites; 

definição precisa de limite; continuidade. Derivadas; regras de diferenciação; regra da cadeia; 

derivação implícita; regra de L’Hôpital; derivadas superiores; taxas relacionadas; aproximações 

lineares; diferenciais; Polinômio de Taylor; Teorema do Valor Médio; Máximos e mínimos; 

funções convexas e côncavas; gráficos; problemas de otimização. Antiderivadas; áreas e 

distâncias. Somas de Riemann. Integral definida. Teorema Fundamental do Cálculo. Integrais 

indefinidas. Integrais por substituição e por partes. Integrais de funções racionais por frações 

parciais. Integrais impróprias. 

 

Bibliografia obrigatória: 

 Stewart, James. Cálculo. Volume 1. Cengage Learning. 2014; 

 Ávila, Geraldo. Cálculo das funções de uma variável. 2003; 

 Morettin, P.A.; Hazzan, S.; Bussab, W. Cálculo: funções de uma e várias variáveis. 

Saraiva, 2016. 

 

Bibliografia complementar: 

 Leithold, Louis, O Cálculo com Geometria Analítica. Harbra; 

 Apostol, Tom M. Cálculo Vol 1. Ed. Reverté. 2017. 

 Guidorizzi, Hamilton L. Um curso de cálculo. Vol. 1 e 2. LTC. 

 Pereira, Iaci Malta. Cálculo a uma variável, volume 1: uma introdução ao Cálculo. 

Matmídia; 

 Pereira, Iaci Malta. Cálculo a uma variável, volume 2: derivada e integral. Matmídia. 
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Geometria Analítica 

Carga horária: 60h 

Pré-requisito: não tem 

 

Ementa: Coordenadas no plano; equação da reta e das cônicas; vetores no plano; mudança de 

coordenadas; a equação geral do segundo grau; transformações lineares do plano; coordenadas 

no espaço; equações do plano; vetores no espaço; sistemas de equações com três incógnitas; 

matrizes de ordem 3; determinantes; transformações lineares no espaço; formas quadráticas; 

superfícies quádricas. Ferramentas computacionais para desenho e simulação das primitivas 

gráficas estudadas. 

 

Bibliografia obrigatória: 

 Lima, Elon Lages. Geometria Analítica e Álgebra Linear. IMPA, 2005; 

 Lima, Elon Lages. Coordenadas no plano com as soluções dos exercícios. 6ª ed. 2013.; 

 Reis, Genésio Lima dos; Silva, Valdir Vilmar da. Geometria analítica. LTC, 1996. 

 

Bibliografia complementar: 

 Camargo, Ivan; Boulos, Paulo. Geometria Analítica: um tratamento vetorial; 

 Corrêa, Paulo. Álgebra Linear e Geometria Analítica. Ed. Interciência; 

 Farin, Gerald; Hansford, Dianne. Practical Linear Algebra: A geometry toolbox; 

 Alfredo Steinbruch. Álgebra Linear. Makron Books; 

 Alfredo Steinbruch. Geometria Analítica. Makron Books. 
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Introdução à Computação 
Carga horária: 90h 

Pré-requisito: não tem 

 

Ementa: Breve histórico da Computação; Hardware e Software; Introdução à arquitetura de 

computadores; Representação de informação analógica e digital; Bases: Sistemas Binário e 

Hexadecimal; Sistemas Operacionais e Aplicativos; Fundamentos de edição e composição em 

Latex; planilhas eletrônicas: MS-Excel; Noções de programação em VBA; Noções de banco de 

dados; Introdução à programação com Matlab.  

 

Bibliografia obrigatória: 

 H. L. Capron e J. A. Johnson. Introdução à Informática. Pearson. 8a Edição. 

 Oetiker, Tobias. Latex in 157 minutes. Editora Samurai Media. 

 S.C Bloch. Excel para Engenheiros e Cientistas. LTC 

 

Bibliografia complementar: 

 Nemeth, Evi; Snyder,Garth; Hein,Trent R. Manual completo do Linux: guia do 

administrador. Pearson 

 Newton José Vieira. Introdução aos Fundamentos da Computação. Cengage Learning. 

2006. 

 Chapman, Stephen J. Programação em Matlab para engenheiros. Bookman. 

 Chapra, Steven C. Métodos Numéricos Aplicados com Matlab para Engenheiros e 

Cientistas – 3ª ed. 2013. Editora Amgh. 

 

 Lopez, Ivo Fernandez; da Silva, Maria Darci Godinho. Introdução ao uso do LaTeX 

[recurso eletrônico] - Dados eletrônicos - Rio de Janeiro, 2012. ISBN: 978-85-913290-

0-7 (on line) - Endereço eletrônico:  

http://www.im.ufrj.br/~monolic/arquivospararedacao/bibliografia/livros/Introducao_a

o_uso_do_LaTeX.pdf 
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Introdução à Ciência de Dados 
Carga horária: 60h 

Pré-requisito: não tem 

Ementa: Essa é uma matéria expositiva que tem como objetivo apresentar conceitos 

introdutórios em Ciência de Dados, elucidar os significados dos principais conceitos da área e 

motivar os alunos para os cursos em Matemática, Estatística e Computação que compõem o 

curso de Graduação em Ciência de Dados. 

 

Big Data e Data Driven Economy. A Ciência dos Dados e as Organizações. Inteligência 

Estratégica baseada em Dados. Aprendizagem Estatística e Aprendizagem de Máquinas 

(Machine Learning). Inteligência artificial. Linguagens de Programação, Algoritmos e 

Plataformas Computacionais. Computação Distribuída e em Nuvem. Modelagem de Dados. 

Banco de Dados. Aplicações de técnicas de Ciência de Dados em diversas áreas como 

Epidemiologia, Finanças, Economia, etc. 

  

Bibliográfia Obrigatória 

 

 Tukey, J. Exploratory Data Analysis. Pearson. 1977 

 Wes McKinney. Python Data Analysis, O’Reilly. 2017 

  Cole Nussbaumer Knaflic. Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for 

Business Professionals. Wiley, 2015 

 

Bibliografia Complementar 

 

 Philipp K. Janert. Data Analysis with Open Source Tools: A Hands-On Guide for 

Programmers and Data Scientists. O’Reilly, 2011. 

 Osvaldo Martin. Bayesian Analysis with Python. Packt. 2016 

 Shai Vaingast. Beginning Python Visualization: Crafting Visual Transformation 

Scripts. Apress. 2014. 

 Petrou, Theodore. Pandas Cookbook: Recipes for Scientific Computing, Time Series 

Analysis and Data Visualization 

Rossant, Cyrille. IPython Interactive Computing and Visualization Cookbook 

 

 

https://www.amazon.com/Cole-Nussbaumer-Knaflic/e/B013RK32CW/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/gp/slredirect/picassoRedirect.html/ref=sspa_dk_detail_0?ie=UTF8&adId=A01850942L71677NLW6U7&qualifier=1519820978&id=2815590461739102&widgetName=sp_detail&url=%2Fdp%2F1784393878%2Fref%3Dsspa_dk_detail_0%3Fpsc%3D1%26pd_rd_i%3D1784393878%26pd_rd_wg%3DNZ9RW%26pd_rd_r%3D9VZD76TPA9DPN1RW3T4M%26pd_rd_w%3DqBcrb
https://www.amazon.com/gp/slredirect/picassoRedirect.html/ref=sspa_dk_detail_0?ie=UTF8&adId=A01850942L71677NLW6U7&qualifier=1519820978&id=2815590461739102&widgetName=sp_detail&url=%2Fdp%2F1784393878%2Fref%3Dsspa_dk_detail_0%3Fpsc%3D1%26pd_rd_i%3D1784393878%26pd_rd_wg%3DNZ9RW%26pd_rd_r%3D9VZD76TPA9DPN1RW3T4M%26pd_rd_w%3DqBcrb
https://www.amazon.com/gp/slredirect/picassoRedirect.html/ref=sspa_dk_detail_1?ie=UTF8&adId=A02631971MXGPD7V1TCVC&qualifier=1519820978&id=2815590461739102&widgetName=sp_detail&url=%2Fdp%2F1783284811%2Fref%3Dsspa_dk_detail_1%3Fpsc%3D1%26pd_rd_i%3D1783284811%26pd_rd_wg%3DNZ9RW%26pd_rd_r%3D9VZD76TPA9DPN1RW3T4M%26pd_rd_w%3DqBcrb
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Análise Exploratória de Dados e Visualização 
Carga horária: 60h 

Pré-requisito: não tem 

 

Ementa: Tipos de variáveis. Limpeza de dados, dados faltantes, outliers. Estatísticas 

descritivas. Teste de hipótese. Clusterização: k-means e clustering hierárquico. Tipos de 

gráficos. Gráficos interativos. Princípios de design e apresentação de resultados. Ferramentas: 

matplotlib-seaborn/bokeh/plotly. 

 

Bibliografia obrigatória: 

 Tukey, J. Exploratory Data Analysis. Pearson. 1977 

 Wes McKinney. Python Data Analysis, O’Reilly. 2017 

  Cole Nussbaumer Knaflic. Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for 

Business Professionals. Wiley, 2015 

 

 

Bibliografia complementar: 

 Philipp K. Janert. Data Analysis with Open Source Tools: A Hands-On Guide for 

Programmers and Data Scientists. O’Reilly, 2011. 

 Osvaldo Martin. Bayesian Analysis with Python. Packt. 2016 

 Shai Vaingast. Beginning Python Visualization: Crafting Visual Transformation 

Scripts. Apress. 2014. 

 Petrou, Theodore. Pandas Cookbook: Recipes for Scientific Computing, Time Series 

Analysis and Data Visualization 

 Rossant, Cyrille. IPython Interactive Computing and Visualization Cookbook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/Cole-Nussbaumer-Knaflic/e/B013RK32CW/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/gp/slredirect/picassoRedirect.html/ref=sspa_dk_detail_0?ie=UTF8&adId=A01850942L71677NLW6U7&qualifier=1519820978&id=2815590461739102&widgetName=sp_detail&url=%2Fdp%2F1784393878%2Fref%3Dsspa_dk_detail_0%3Fpsc%3D1%26pd_rd_i%3D1784393878%26pd_rd_wg%3DNZ9RW%26pd_rd_r%3D9VZD76TPA9DPN1RW3T4M%26pd_rd_w%3DqBcrb
https://www.amazon.com/gp/slredirect/picassoRedirect.html/ref=sspa_dk_detail_0?ie=UTF8&adId=A01850942L71677NLW6U7&qualifier=1519820978&id=2815590461739102&widgetName=sp_detail&url=%2Fdp%2F1784393878%2Fref%3Dsspa_dk_detail_0%3Fpsc%3D1%26pd_rd_i%3D1784393878%26pd_rd_wg%3DNZ9RW%26pd_rd_r%3D9VZD76TPA9DPN1RW3T4M%26pd_rd_w%3DqBcrb
https://www.amazon.com/gp/slredirect/picassoRedirect.html/ref=sspa_dk_detail_1?ie=UTF8&adId=A02631971MXGPD7V1TCVC&qualifier=1519820978&id=2815590461739102&widgetName=sp_detail&url=%2Fdp%2F1783284811%2Fref%3Dsspa_dk_detail_1%3Fpsc%3D1%26pd_rd_i%3D1783284811%26pd_rd_wg%3DNZ9RW%26pd_rd_r%3D9VZD76TPA9DPN1RW3T4M%26pd_rd_w%3DqBcrb
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Segundo Período 

 

Cálculo em Várias Variáveis 
Carga horária: 90h 

Pré-requisito: Cálculo I 

 

Ementa: Funções de várias variáveis: derivadas parciais e direcionais, regra da cadeia, 

gradiente e conjunto de nível, pontos críticos, funções convexas e côncavas, multiplicadores de 

Lagrange. Curvas definidas por equações paramétricas, tangente, comprimento de arco, áreas. 

Integrais múltiplas, mudança de variáveis, integrais impróprias 

 

Bibliografia obrigatória: 

 James Stewart. Cálculo. Vol . 2. Cengage Learning, 2014; 

 Geraldo Ávila. Cálculo 3: das funções de múltiplas variáveis. Livros Técnicos e 

Científicos, 2006; 

 Morettin, P.A.; Hazzan, S.; Bussab, W. Cálculo: funções de uma e várias variáveis. 

Saraiva, 2016. 

Bibliografia complementar: 

 Carl Simon e Lawrence Blume, Matemática para Economistas, 2004; 

 Louis Leithold, Cálculo com Geometria Analítica. Vol 2, Harper & Row do Brasil, 

1994; 

 Guidorizzi, Hamilton L. Um curso de cálculo. Vol. 3. LTC. 

 Craizer, M. Cálculo Integral a várias variáveis. Loyola.  

 Tom M. Apostol. Cálculo Vol. 2. Reverté. 
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Álgebra Linear 
Carga horária: 90h 

Pré-requisito: Geometria Analítica. 

 

 

Ementa: Matrizes, sistemas lineares, eliminação gaussiana, espaços vetoriais e subespaços, 

bases, posto de uma matriz, transformações lineares, núcleo e imagem, autovetores e 

autovalores, diagonalização, produto interno, ortogonalização, projeções, formas quadráticas. 

 

Bibliografia obrigatória: 

 Poole, David. Álgebra Linear, Thomson, 2017;  

 Strang, Gilbert. Álgebra Linear e suas aplicações. Cengage Learning, 2010;  

 Lima, Elon Lages. Álgebra Linear. IMPA, 2016. 

 

 

Bibliografia complementar: 

 Strang, G. Introduction to Linear Álgebra. Wellesley-Cambridge; 

 Steinbruch, Alfredo; Winterle, Paulo. Álgebra Linear. Pearson, 1987; 

 Sandoval Junior, Leo. Álgebra linear para ciências econômicas, contábeis e 

administrativas. Cengage. 

 Boldrini, J. L. e outros. Álgebra Linear. Harbra, 1986; 

 Lipschutz, Seymour; Lipson, Marc. Álgebra Linear. Coleção Schaum, Bookman, 2011.  
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Linguagens de Programação 
Carga horária: 90h 

Pré-requisito: Introdução à Computação 

 

Ementa: Linguagens de Programação: Histórico, Conceitos e Paradigmas. Compilação e 

Interpretação. Compiladores JIT.  Estrutura de Programas de Computador. Ambientes de 

Desenvolvimento Integrado (IDEs). Versionamento e Ambientes de Versionamento. Estruturas 

de Dados Padrão. Estruturas Condicionais e de Repetição. Funções, Módulos e Bibliotecas de 

Funções. Recursão. Programação de interfaces com usuário. Entrada e saída de dados. Interface  

com Bancos de Dados. Extensões. Debugging, Profiling e Otimização. Uso de Shell Linux e 

programação em Shell Script. 

 

 

Bibliografia obrigatória: 

 Lutz, Mark. Learning Python, 5th Edition 5th Edition. Publisher: O'Reilly Media;  

 Nield, Thomas, Silva, Aldir J. Coelho Corrêa da. Introdução à Linguagem SQL. 

 Matloff, Norman S. The Art of R Programming. 2011. 

<http://heather.cs.ucdavis.edu/~matloff/132/NSPpart.pdf> 

 

Bibliografia complementar: 

 Abelson, Harold; Sussman, G. Structure and Interpretation of Computer Programs. 2nd 

Edition. MIT Press Cambridge, MA, 1996. 

 Scott, Michael. Programming Language Pragmatics, 4th Edition. Morgan Kaufmann;  

 Flanagan, David. JavaScript, o guia definitivo. O'Reilly, Bookman. 6 Edição. 2013. 

 Neves, Júlio Cezar. Programação Shell Linux. 11ª edição. 2017. 

 Mike Banahan, Declan Brady and Mark Doran. The C Book 

<http://publications.gbdirect.co.uk/c_book/> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://publications.gbdirect.co.uk/c_book/
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Banco de Dados 
Carga horária: 60h 

Pré-requisito: Introdução à Computação 

 

Ementa: Modelo Entidade-Relacionamento. Tipos de entidades, conjuntos de entidades e 

atributos-chaves. Tipos de relacionamentos, papéis e restrições estruturais. Diagrama Entidade-

Relacionamento. Modelo de Dados Relacional. Atributos-chaves de uma relação. Esquemas de 

Bases de Dados Relacionais e Restrições de integridade. Linguagens Formais de Consulta: 

Álgebra Relacional. A linguagem SQL. Bancos de Dados NoSQL. Bancos de Dados RDF. 

Acessos via API. 

 

Bibliografia obrigatória: 

 DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados. Elsevier Editora, 2004. 

 HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de Banco de Dados. 6a Ed., Bookman, 2009. 

 GARCIA-MOLINA, Hector. ULLMAN, Jeffrey D., WIDOM, Jennifer. Database 

Systems: the complete book. 2a ed. 2014. 

 

 

Bibliografia complementar: 

 Marz, Nathan; W, James. Big data: Principles and best practices of scalable realtime 

data systems. 2015. Manning Publication 

 Ramakrishnan, R.; Gehrke, J. Sistemas de Gerenciamentos de Bancos de Dados. 

McGraw Hill Brasil, 2008. 

 Silberschatz, A.; Korth, H. F. Sudarshan, S. Sistema de Banco de Dados. Elsevier, 2012. 

 Silberschatz, A.; Korth, H. F. Sudarshan, S. Database system concepts. 6th ed. 2011. 

 Neves, Júlio Cezar Programação Shell Linux. 2017. 
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Introdução à Economia 

Carga horária: 60h 

Pré-requisito: não tem 

Ementa: Os problemas econômicos: recursos, escassez, escolha; economia positiva e 

normativa; agentes: consumidores, firmas, governos; distinção 

microeconomia/macroeconomia; trocas: demanda, oferta e preço; equilíbrio de mercado; 

controles de mercado; teoria do consumidor: preferências, restrições orçamentárias, escolhas 

ótimas; demanda; efeito renda e efeito substituição; escolha intertemporal: riqueza, taxa real de 

juros; risco: loterias, seguros; teoria da firma: custos, lucros, custos de oportunidade; 

abordagem da contabilidade; curto e longo prazos; mercados competitivos; taxação; regulação; 

comércio internacional. 

 

Bibliografia obrigatória: 

 FRAGELLI CARDOSO, R. Introdução à Teoria Econômica, Notas de Aula. Mimeo. 

2010; 

 MANKIW, N.G., Introdução à Economia, Editora Campus, 2014. 

 Krugman, P. e Wells, R. Introdução à Economia. Editora Campus, 2015. 

 

Bibliografia complementar: 

 Lipsey, Richard; Alec, Chrystal. Economics. 13Th edition. Oxford University Press. 

2015. 

 Martin J. Osborne, A course in game theory. Massachusetts Institute of Technology, 

2016.  

 Flávio Riani, Economia: princípios básicos e introdução a microeconomia. Pioneira, 

1998. 

 Bernardo Guimarães, Introdução à economia. Campus, 2017. 

 Steven E. Landsburg, The armchair economist: Economics and everyday life. Free 

Press, 2012. 
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Terceiro Período 

Equações Diferenciais Ordinárias 
Carga horária: 60h 

Pré-requisito: Cálculo II 

 

Ementa: Séries numéricas e de potências. Critérios de convergência de uma série. Séries de 

Taylor e MacLaurin. Modelagem com equações de recorrência; exemplos e aplicações: 

finanças, economia, ecossistema. Modelagem com equações diferenciais ordinárias (EDOs), 

exemplos e aplicações. Modelos para o crescimento populacional. Equações lineares de 

primeira ordem; a equação logística. Métodos de solução de equações de primeira ordem: 

equações separáveis, homogêneas, exatas, fatores integrantes. Equações lineares com 

coeficientes variáveis. Equações lineares de segunda ordem, homogênea, não homogênea, 

método dos coeficientes a determinar, método da variação de parâmetros. Aplicações: pêndulo, 

ressonância. Campos de vetores; método de Euler, Taylor e Runge-Kutta. Sistemas de equações 

diferenciais, estabilidade. Solução de sistemas de EDOs lineares. Exponencial matricial. 

Retrato de fase, pontos de equilíbrio e estabilidade de sistemas lineares via autovalores e 

autovetores. Sistemas não lineares: retrato de fase, pontos de equilíbrio e estabilidade. Teorema 

de Hartman Grobman e de Poincaré-Bendixson. Modelos ecológicos baseados em EDOs; 

sistemas predador-presa, competição de espécies. 

 

Bibliografia obrigatória: 

 Cálculo II, James Stewart. Pioneira/Thompson, 2014; 

 Boyce, W. E.; Diprima. Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de 

Contorno,. LTC. 2018; 

 Brannan, J. R.; Boyce, W. E. Differential Equations. An introduction to modern 

methods and applications. 2015. 

 

Bibliografia complementar: 

 Zill, Dennis G.; Cullen, Michael R. Equações Diferenciais, Pearson Makron Books; 

 Robinson, James. An introduction to ordinary differential equations. Cambridge 

University Press, 2004; 

 Figueiredo, Djairo G. de. Equações Diferenciais Aplicadas. IMPA, 2007; 

 Lima, Elon Lages. Álgebra Linear. Coleção Matemática Universitária. IMPA, 2016;  

 Elsgoltz, L. E. Differential equations and Variational calculus, MIR. Moscu, 1970. 
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Teoria da Probabilidade 
Carga horária: 90h 

Pré-requisito: Cálculo II 

 

Ementa: Definição ingênua de Probabilidade (frequências), Definição formal de 

Probabilidade, Probabilidade condicional, Regra de Bayes, Lei da Probabilidade Total, 

Variáveis aleatórias, Distribuições e funções de probabilidade de variáveis discretas (Bernoulli, 

Binomial, Hipergeométrica, Uniforme discreta, Geométrica, Binomial Negativa, Poisson e 

Multinomial), Funções de variáveis aleatórias discretas, Independência, Esperança, Variância 

e suas propriedades, Conexões Binomial-Hipergeométrica e Poisson-Binomial, Variáveis 

aleatórias contínuas e suas densidades (Uniforme, Exponencial, Normal, Beta, Gama), Teorema 

Fundamental da Simulação, Momentos amostrais e populacionais, Função Geradora de 

Momentos, Distribuições condicionais, marginal e conjunta, Covariância e Correlação, Normal 

Multivariada, Mudança de variáveis, Esperança e Variância condicionais (dado um evento e 

uma variável aleatória), Propriedade da torre, Variância Total, Desigualdades de Cauchy-

Schwarz, Jensen, Markov, Chebyshev e Chernoff, Lei dos Grandes números, Teorema Central 

do Limite. 

 

 

Bibliografia obrigatória: 

 Blitzstein, Joseph K. Jessica Hwang. Introduction to Probability, CRC Press, 2014. 

 Gnedenko. Teoria da Probabilidade. Ciência Moderna. 

 Meyer, Paul. Probabilidade: aplicações à Estatística. Livros Técnicos e Científicos, 

1983. 

 

Bibliografia complementar: 

 Sheldon Ross. Probabilidade: um curso moderno, com aplicações. Artmed, 2010. 

 Morris H. DeGroot e Mark J. Schervish Probability and Statistics, Pearson, 2014. 

 A. C. Morgado et al. Análise Combinatória e Probabilidade. SBM, 2016. 

 Kai Lai Chung e Farid Ait-Sahlia. Elementary probability theory: with stochastic 

processes and an introduction to mathematical finance. Springer, 2003. 

 Ralph Teixeira e Augusto César Morgado. Notas de Aula. 
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Álgebra Linear Numérica 
Carga horária: 60h 

Pré-requisito: Linguagens de Programação, Álgebra Linear 

 

 

Ementa: Aritmética numérica. Métodos diretos e iterativos para resolução de sistemas 

lineares., Mínimos Quadrados, Cálculo de autovalores e autovetores de matrizes; Fatorizações 

LU, Cholesky, QR e SVD.  

 

 

Bibliografia obrigatória: 

 Poole, David. Álgebra Linear, Thomson, 2017;  

 Strang, G. Algebra Linear e suas aplicações. Cengage. 

 Trefethen L. N.; Bau, David. Numerical Linear Algebra, SIAM, 1997. 

 

 

Bibliografia complementar: 

 Golub, G. H. & Ortega, J. M. Scientific Computing and Differential Equations: An 

Introduction to Numerical Methods. Academic Press, 1992. 

 Amy N. Langville & Carl D. Meyer. Google's PageRank and Beyond: The Science of 

Search Engine Rankings. Princeton; 

 Miranda, Mario J. Applied computational economics and finance. MIT Press, 2002. 

 Judd, Kenneth L. Numerical methods in economics. MIT Press, 1998. 

 Datta, Biswa Nath. Numerical linear algebra and applications. SIAM, 2010. 
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Estruturas de Dados e Algoritmos 
Carga horária: 60h 

Pré-requisito: Linguagens de Programação 

 

 

Ementa: Estruturas de Dados: Arrays, Pilhas, Filas, Listas Encadeadas e Duplamente 

Encadeadas, Conjuntos, Tabelas Hash, Árvores e Grafos. Algoritmos. Complexidade de 

Algoritmos. Tipos e Estratégia de Algoritmos. Algoritmos Gulosos, Divisão e Conquista, 

Programação Dinâmica. Busca sequencial e Binária. Busca em Grafos. Algoritmos de 

Ordenação. Bubblesort, Mergesort, Heapsort, Quicksort. 

 

 

Bibliografia obrigatória: 

 Kleinberg, J., & Éva Tardos. 2006. Algorithm Design. Addison Wesley; 

 Dasgupta, S., Papadimitriou, C. H., & Vazirani, U. V. 2008. Algorithms. McGraw-Hill; 

 Abelson, H.; Sussman, G. J; Structure and Interpretation of Computer Programs. 1996. 

 

 

Bibliografia complementar: 

 Hetland, M. L. (2002). Practical Python. Books for professionals by professionals The 

expert's voice in open source Apresspod Series Expert's Voice (648 p). Apress; 

 Celes, W. Cerqueira, R. Rangel, J. L. Introdução a estruturas de dados: com técnicas de 

programação em C. 2016. Campus; 

 Wirth, Niklaus.. (1999). Algoritmos e estruturas de dados. LTC; 

 Edmonds, Jeff. (2010). Como pensar sobre algoritmos. (300 p). LTC; 

 Horowitz, El1is; S, Sartaj. Fundamentals of data structures in C++, 2nd edition. 2007. 

Campus. 
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Técnicas e Algoritmos em Ciência de Dados 

Carga horária: 60h 

Pré-requisito: Linguagens de Programação e Análise Exploratória de Dados e Visualização 

 

Ementa: Contexto, Metodologias e Processos de Ciência de Dados. Modelagem para Ciência 

de Dados. Manipulação, Visualização, Análise Estatística e Comunicação de Dados Científicos. 

Ferramentas para Computação Científica e Ciência de Dados. IDEs e Ambientes Analíticos.  

Jupyter Notebook, Numpy, Pandas. APIs e Ambientes em Nuvem. Projetos de Ciência de 

Dados.  

 

Bibliografia obrigatória: 

 Provost Foster, Fawcett Tom. Data Science para Negócios. O que Você Precisa Saber 

Sobre Mineração de Dados e Pensamento Analítico de Dados. 2016. 

 Wes McKinney. Python for Data Analysis O'Reilly Media. 

 Dean Abbott. Applied Predictive Analytics: Principles and Techniques for the 

Professional Data Analyst 

 

 

Bibliografia complementar: 

 Carvalho, André Carlos Ponce de Leon Ferreira de; Faceli, Katti; Lorena, Ana Carolina; 

Gama, João. Inteligência Artificial - Uma Abordagem de Aprendizado. 

 O'Neil, Cathy. Rachel Schutt. Doing Data Science. O'Reilly Media, Inc. 2013. 

 The Scipy community. Numpy Manual. 2017 <https://docs.scipy.org/doc/numpy-

1.13.0/contents.html> 

 Dan Saber. A Dramatic Tour through Python’s Data Visualization Landscape (including 

ggplot and Altair) <https://dsaber.com/2016/10/02/a-dramatic-tour-through-pythons-

data-visualization-landscape-including-ggplot-and-altair/> 

 Jupyter Team. The Jupyter notebook User Documentation. <https://jupyter-

notebook.readthedocs.io/en/stable/> 

 

 

 

 

 

 

http://shop.oreilly.com/product/0636920023784.do
http://www.amazon.com/Applied-Predictive-Analytics-Principles-Professional/dp/1118727967
http://www.amazon.com/Applied-Predictive-Analytics-Principles-Professional/dp/1118727967
https://docs.scipy.org/doc/numpy-1.13.0/contents.html
https://docs.scipy.org/doc/numpy-1.13.0/contents.html
https://dsaber.com/2016/10/02/a-dramatic-tour-through-pythons-data-visualization-landscape-including-ggplot-and-altair/
https://dsaber.com/2016/10/02/a-dramatic-tour-through-pythons-data-visualization-landscape-including-ggplot-and-altair/
https://jupyter-notebook.readthedocs.io/en/stable/
https://jupyter-notebook.readthedocs.io/en/stable/
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Quarto Período 

 

Matemática Discreta  

Carga horária: 60h 

Pré-requisito: Não tem 

 

 

Ementa: Introdução à argumentação matemática. Noções de Lógica. Os números naturais e o 

Princípio da Indução Finita. Equações de recorrência. Funções geradoras. Aplicações à 

combinatória. Grafos: caminhos, emparelhamentos, planaridade, coloração. 

 

 

Bibliografia obrigatória: 

 Graham, R, Knuth, D & Patashnik, O. Matemática Concreta. Fundamentos para a 

Ciência da Computação. Livros Técnicos e Científicos, 1995. 

 Rosen, Kenneth. Discrete Mathematics and its Applications. McGraw-Hill Higher 

Education. 

 Lovász, L., Pelikán, J. & Vesztergombi, K. Matemática Discreta. Sociedade Brasileira 

de Matemática. 

 

 

 

Bibliografia complementar: 

 Menezes, P. B. Matemática Discreta para Computação e Informática. Artmed, 2008 

 Szwarcfiter, Jayme Luiz. Grafos e algoritmos computacionais. Campus. 

 Cormen, Thomas H et al. Algoritmos: teoria e prática. Campus, 2012. 

 Wilson, Robin J. Introduction to graph theory. Longman, 2010. 

 West, Douglas Brent. Introduction to graph theory. Prentice Hall, 2001 
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Inferência Estatística  

Carga horária: 60h 

Pré-requisito: Teoria da Probabilidade  

 

Ementa: Inferência Estatística, Distribuições a priori e posteriori, Prioris conjugadas, 

Estimadores de Bayes, Estimadores de Máxima Verossimilhança e suas propriedades, 

Estatísticas suficientes; Distribuições da média e variância amostrais (Chi-quadrado e t), 

Intervalos de confiança, Estimadores não viesados; Teoria básica de testes de hipóteses, teste t, 

teste F; Introdução aos modelos lineares. 

 

Bibliografia obrigatória: 

 Morettin, Pedro A; Bussab, W. O. Estatística Básica. São Paulo: Ed. Saraiva. 9ª ed. 

2017. 

 DeGroot, Morris H.; Schervish, M J. Probability and Statistics. Fourth Edition, 2014. 

 Verzani, John. Using R for Introductory Statistics. Chapman & Hall, 2014. 

 

Bibliografia complementar: 

 Meyer, Paul L. Probabilidade: aplicações a estatística. Livros Técnicos e Científicos, 

1983. 

 Mood, Alexander M., Graybill, Franklin A; Boes, Duane C. Introduction to the theory 

of statistics. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 1974.  

 Bickel, P. J.; Doksum, K. A. Mathematical statistics: basic ideas and selected topics. 

Oaklan, Calif.: Holden Day, 2015-2016.  

 Larson, H. J. Introduction to probability theory and statistical inference. 3rd. Ed. New 

York : Wiley, 1982.  

 Moore, David S. A estatística básica e sua prática. Livros Técnicos e Científicos, 2017. 
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Otimização para Ciência de Dados  
Carga horária: 60h 

Pré-requisito: Álgebra Linear, Probabilidade e Cálculo II 

 

Ementa:  Conjuntos convexos; Funções convexas; Problema de otimização; Método do 

gradiente descendente; Método do subgradiente; Método de Newton; Programação linear e 

quadrática; Dualidade; Condições de otimalidade de Karush-Kuhn-Tucker. Métodos do ponto 

interior; Coordinate descent; Gradiente conjugado; Região de confiança; Gradiente descendente 

estocástico. Aplicações em problemas de estatística e aprendizado de máquinas. 

 

Bibliografia obrigatória: 

 Boyd, Stephen, and Lieven Vanderberghe. Convex Optimization. Cambridge, UK: 

Cambridge University Press, 2004. 

 Izmailov, Alexey, and Mikhail Solodov. Otimização, Volume 1: Condições de 

Otimalidade, Elementos de Análise Convexa e de Dualidade. IMPA. 2009. 

 Izmailov, A., and M. SOLODOV. Otimização Volume 2: Condições de Otimalidade, 

Métodos Computacionais. 2014. 

 

Bibliografia complementar: 

 Kecman, Vojislav. Learning and soft computing: support vector machines, neural 

networks, and fuzzy logic models. MIT press, 2001. 

 Hastie, T., R. Tibshirani, and J. Friedman. "The elements of statistical learning" 

Springer. 2009. 

 J. Nocedal and S. J. Wright, Numerical Optimization, 2nd Ed, Springer, 2006. 

 P. Pedregal, Introduction to Optimization, Springer, 2004. 

 Bubeck, Sébastien. "Convex optimization: Algorithms and complexity." Foundations 

and Trends® in Machine Learning 8.3-4 (2015): 231-357. 
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Modelagem Informacional 
Carga horária: 60h 

Pré-requisito: Bancos de Dados 

 

Ementa: Formatos de Dados. Modelagem Dimensional e Modelos de Dados. Dados 

Estruturados e Dados não Estruturados. Extração, Transformação e Carga (ETL e ELT). Dados 

em Streaming. Projetos de Data Warehouse e Data Lake. Sistemas e Melhores Práticas para 

Gestão de Big Data. 

 

Bibliografia obrigatória: 

 Inmom, W. H. Data Lake Architecture: Designing the Data Lake and Avoiding the 

Garbage Dump. 

 Hay, David. Data Model Patterns: a metadata map. Morgan Kaufmann, 2006. 

 Sharma, Ben. Architecting Data Lakes: Data Management Architectures for Advanced 

Business Use Cases <http://www.oreilly.com/data/free/architecting-data-lakes.csp> 

 

Bibliografia complementar: 

 Holden Karau. Learning Spark: Lightning-Fast Big Data Analysis 

 Vermeulen, Andreas François. Practical Data Science: A Guide to Building the 

Technology Stack for Turning Data Lakes into Business Assets 

 Silverston, Len. The Data Model Resource Book, Vol. 1: A Library of Universal Data 

Models for all Enterprises. Wiley, 2001. 

 Ambler, Scott; Pramod J. Sadalage. Refactoring Databases: Evolutionary Database 

Design. Addison-Wesley Professional. 2006. 

 Gamma, Erich; Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides. Design Patterns: 

Elements of Reusable Object-Oriented Software.  Addison-Wesley Professional. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.in/Holden-Karau/e/B00G4JS6IO/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Andreas+Fran%C3%A7ois+Vermeulen&search-alias=books
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Processamento de Linguagem Natural e Sistemas de Recuperação de Informação 

Carga horária: 60h 

Pré-requisito: Estrutura de Dados e Algoritmos 

 

 

Ementa: Indexação: Índices invertidos e listas invertidas, compressão de texto, outros tipos de 

índices. Modelagem: Modelos de RI, modelos clássicos de RI, modelos algébricos alternativos, 

modelos probabilísticos alternativos, redes de inferência. Avaliação da Recuperação: Precisão 

e revocação, coleções de referência. Consultas: Consultas lógicas, consultas ordenadas por 

relevância, estruturas de acesso ao vocabulário, busca sequencial no vocabulário, busca exata e 

aproximada. Sistemas de Informação para a Web: Mecanismos de busca, indexação, consultas, 

interfaces. Folksonomias e estratégias de recuperação em redes Sociais 

 

Bibliografia obrigatória: 

 Croft, W. B., Metzler, D., & Strohman, T. (2009). Search Engines: Information 

Retrieval in Practice (1 ed.). Addison Wesley. 

 Ingwersen, P., & Järvelin, K. (2005). The Turn: Integration of Information Seeking 

and Retrieval in Context. Springer. 

 Manning, C. D., Raghavan, P., & Schütze, H. (2008). Introduction to Information 

Retrieval. Cambridge University Press. 

 

Bibliografia complementar: 

 

 Steven Bird, Ewan Klein and Edward Loper. Natural Language Processing with Python. 

O’Reilly. 2009 

 Nitin Indurkhya and Fred J. Damerau. Handbook of Natural Language Processing, 

Second Edition. Chapman & Hall/CRC. 2010 

 Baeza-Yates, R., & Ribeiro-Neto, B. (1999). Modern Information Retrieval. Addison 

Wesley. 

 Alexander Clark and Chris Fox. The Handbook of Computational Linguistics and 

Natural Language Processing. Wiley 2012 

  Matthew Honnibal and Patrick Harrison. Deep Learning with Text: A Modern 

Approach to Natural Language Processing with Python and Keras. O’Reilly, 2018 

 

http://www.stevenbird.net/
http://homepages.inf.ed.ac.uk/ewan/
http://ed.loper.org/
https://www.amazon.com/Handbook-Computational-Linguistics-Language-Processing/dp/1118347188/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1513083001&sr=8-8&keywords=natural+language+processing
https://www.amazon.com/Handbook-Computational-Linguistics-Language-Processing/dp/1118347188/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1513083001&sr=8-8&keywords=natural+language+processing
https://www.amazon.com/Deep-Learning-Text-Approach-Processing/dp/1491984414/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1513083001&sr=8-11&keywords=natural+language+processing
https://www.amazon.com/Deep-Learning-Text-Approach-Processing/dp/1491984414/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1513083001&sr=8-11&keywords=natural+language+processing
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Quinto Período 

 

Introdução à Análise Real 
Carga horária: 60h 

Pré-requisito: Cálculo em uma Variável 

 

 

Ementa: Números naturais, inteiros, racionais, reais. Noções de topologia. Sequências e séries. 

Limites de sequências e de séries. Séries de potências. Funções reais de uma variável. 

Comportamento local e global. Limite e continuidade de funções. Continuidade uniforme. 

Teorema do valor intermediário. Diferenciação: propriedades locais e globais. Linearização e 

convexidade. Aproximação de Taylor. Integral de Riemann. Teorema Fundamental do Cálculo. 

 

Bibliografia obrigatória: 

 Mattuck, Arthur. Introduction to Analysis. MIT, Prentice Hall, 2013. 

 Lima, Elon Lages. Análise Real, volume 1. Coleção Matemática Universitária. IMPA.  

 Lima, Elon Lages. Curso de Análise. Impa. 

 

Bibliografia complementar: 

 Ávila, Geraldo. Introdução à Análise Matemática. Edgard Blucher. 

 Bartle, R. G. The elements of real analysis.Wiley. 

 Rudin, W. Principles of mathematical analysis. 

 Abbot, S. Understanding analysis. Spring. 

 Fulks, Watson. Advanced Calculus: An Introduction to Analysis. John Wiley and Sons, 

1978. 
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Computação Escalável 

Carga horária: 60h 

Pré-requisito: Banco de Dados; Técnicas e Algoritmos em Ciência de Dados 

 

Ementa: Sistemas Escaláveis. Computação Paralela. Programação MPI. MultiProcessamento. 

Programação em GPU e CUDA. Algoritmos: Map-reduce e implementações: Hadoop, HBase, 

Hive, Pig e Spark. Soluções de Computação em Nuvem. Frameworks para Computação 

Paralela. Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service (IaaS). Platform as a Service 

(PaaS).  

 

Bibliografia obrigatória: 

 Tom White. Hadoop: The Definitive Guide, Fourth Edition, by (O'Reilly) (ISBN 978-

1-4919-0163-2) <http://hdl.library.upenn.edu/1017.12/1373297> 

 Jimmy Lin and Chris Dyer. Data-Intensive Text Processing with MapReduce. (Morgan 

& Claypool) (ISBN 978-1608453429) <http://hdl.library.upenn.edu/1017.12/1594416> 

 Kai Hwang, Jack Dongarra &  Geoffrey C. Fox. Distributed and Cloud Computing: 

Clusters, Grids, Clouds, and the Future Internet. 

<https://www.elsevier.com/books/distributed-and-cloud-computing/hwang/978-0-12-

385880-1> 

 

Bibliografia complementar: 

 Michael Armbrust, Armando Fox, Rean Griffith, Anthony D. Joseph, Randy Katz, Andy 

Konwinski, Gunho Lee, David Patterson, Ariel Rabkin, Ion Stoica, and Matei Zaharia. 

2010. A view of cloud computing. Commun. ACM 53, 4 (April 2010), 50-58. DOI: 

https://doi.org/10.1145/1721654.1721672 

 Jeffrey Dean and Sanjay Ghemawat. 2008. MapReduce: simplified data processing on 

large clusters. Commun. ACM 51, 1 (January 2008), 107-113. DOI: 

https://doi.org/10.1145/1327452.1327492 

 Li, Kuan-Ching. Handbook of Research on Scalable Computing Technologies, 

Volumes 1-2. IGI Global 

 Holden, Andy, and Patrick. Learning Spark: Lightning-Fast Big Data Analysis. 

O'Reilly. 2015. 

 Luiz André Barroso and Jimmy Clidaras and Urs Hölzle. The Datacenter as a Computer: 

An Introduction to the Design of Warehouse-Scale Machines. Morgan & Claypool 

Publishers (2013). 

http://hdl.library.upenn.edu/1017.12/1373297
http://www.elsevierdirect.com/author.jsp?authorcode=1113289
http://www.elsevierdirect.com/author.jsp?authorcode=1046517
http://www.elsevierdirect.com/author.jsp?authorcode=1014248
http://www.elsevierdirect.com/product.jsp?isbn=9780123858801
http://www.elsevierdirect.com/product.jsp?isbn=9780123858801
https://doi.org/10.1145/1327452.1327492
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Modelagem Estatística 
Carga horária: 60h 

Pré-requisito: Inferência Estatística 

 

 

Ementa: Regressão linear simples, Análise de ajuste, Estudo dos resíduos, Regressão múltipla, 

Regressão Bayesiana, Violações de hipóteses básicas, Seleção de modelos, Multicolinearidade, 

Transformações de variáveis, Regressão não linear, Modelos lineares generalizados. 

 

 

Bibliografia obrigatória: 

 Reinaldo Charnet, Clarice Azevedo de Luna Freire, Eugênia M. Reginato Charnet e 

Heloísa Bonvino. Análise de Modelos de Regressão Linear com aplicações, 2011, 2a 

Edição. Editora da Unicamp. 

 Annette J. Dobson, An Introduction to Generalized Linear Model, 1990, Chapman & 

Hall. 

 Morris DeGroot, Mark Schervish. Probability and Statistics. Fourth Edition, 2012 

 

 

Bibliografia complementar: 

 Casella, G., Berger, R., Inferência Estatística, 2010, Cengage Learning 

 Montgomery, D.C. & Peck, E.A., Introduction to Linear Regression, 1982, John Wiley 

& Sons 

 Draper, N.R. & Smith, H., Applied Regression Analysis - Third Edition, 1998, John 

Wiley & Sons 

 Wasserman, Larry. All of statistics: a concise course in statistical inference. Springer 

Science & Business Media, 2013. 

 Friedman, Jerome, Trevor Hastie, and Robert Tibshirani. The elements of statistical 

learning. Vol. 1. New York: Springer series in statistics, 2001. 
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Aprendizado de Máquinas 
Carga horária: 60h 

Pré-requisito: Estatística I 

 

Ementa: Introdução ao problema de aprendizado estatístico, teoria da generalização, dimensão 

e bounds Vapnik-Chervonenkis. Modelos lineares de regressão e classificação. Gradiente 

descendente estocástico. Overfitting. Regularização. Técnicas de validação. Vizinho mais 

próximo. K-Means. Misturas de modelos Gaussianos. Redes neurais artificiais. Máquinas de 

vetor de suporte.  

 

Bibliografia obrigatória: 

 Abu-Moustafa, Y.S., Magdon-Ismail, M., e Lin H-S. Learning from data. 

AMLBook.com. 2012. 

 Hastie, Trevor, Robert Tibshirani, and Jerome Friedman. The elements of statistical 

learning. Springer New York, 2009.  

 Kecman, Learning and Soft Computing MIT Press, 2001. 

 

Bibliografia complementar: 

 Duda, R. O.,  Hart, P. E. and  Stork, D. G. Pattern Classification (2nd Edition). Wiley-

Interscience, 2000. 

 Murphy, K. P. . Machine Learning, A Probabilistic Perspective. MIT Press, 2012 

 Bishop, C. M. . Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006. 

 Scholkopf, B, and Alexander J. Smola. Learning with kernels: support vector machines, 

regularization, optimization, and beyond. MIT press, 2001. 

 Cucker, F and Steve Smale. "On the mathematical foundations of learning." Bulletin of 

the American mathematical society 39.1 (2002): 1-49. 
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Sexto Período 

 

Ciência de Redes  

Carga horária: 60h 

Pré-requisito: Teoria da Probabilidade; Estrutura de Dados e Algoritmos; Matemática 

Discreta 

 

Ementa: Conceitos de Redes: Nós, Arestas, matrizes de adjacências, graus, componentes 

conectados. Busca em Rede. Medidas de distância e de centralidade. Caminhos. Difusão de 

informações. Detecção de Comunidades. Interpretação de topologias de rede. Exemplos de 

mundo real: Formação de opinião e Contágio. Software para gestão de redes. 

 

 

Bibliografia obrigatória: 

 Stanley Wasserman, Katherine Faust. Social Network Analysis: Methods and 

Applications. 1994. 

 Albert-László Barabási, Márton Pósfai. Network Science, Cambridge University Press, 

<http://barabasi.com/networksciencebook/> 

 Song Yang, Franziska B Keller, Lu Zheng. Social Network Analysis: Methods and 

Examples 

 

Bibliografia complementar: 

 Albert-Laszlo Barabasi. Linked. A Nova Ciência dos Networks (Português) Capa 

Comum – 1 jan 2009 

 Ademir Gabardo. Análise de Redes Sociais 

 Charles Kadushin. Understanding Social Networks: Theories, Concepts, and Findings. 

Oxford University Press; 1 edition 

 Mark Newman. Networks: An Introduction. first edition. Oxford University Press. 

 Monge, P. R. & Contractor, N. S. Theories of communication networks. New York: 

Oxford University Press. 2003. 
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Séries Temporais  

Carga horária: 60h 

Pré-requisito: Não tem 

 

Ementa: Séries estacionárias e não estacionárias; medidas de dependência linear; testes de 

estacionariedade (raiz unitária); modelos autorregressivo (AR); modelos média móveis (MA) 

modelos ARIMA; sazonalidade em series temporais; metodologia box & jenkins para modelos 

ARIMA; previsão de modelos ARIMA; modelos GARCH para estimação de volatilidade de 

séries financeiras; regressão com series temporais: problemas e formas de estimação. 

 

Bibliografia obrigatória: 

 MORETTIN, P. A.; TOLOI, C.M.C. Análise de Séries Temporais; São Paulo: Edgard 

Blücher, 2004. 

 ENDERS, Walter. Applied Econometric Time Series, Wiley; 3rd edition, 2009. 

 STOCK, James and WATSON, Mark. Introduction to Econometrics. Prentice Hall, 3rd 

edition, 2015 

 

Bibliografia complementar: 

 DAVIDSON, R. and MACKINNON, J. Econometric Theory and Methods. Oxford 

University Press, 2004. 

 GREENE, W. Econometric Analysis. Prentice Hall, 2003 

 KMENTA, J. Elementos de Econometria. Atlas, 1980.DAVIDSON, R., e 

MACKINNON, J. Econometric Theory and Methods. Oxford University Press, 2004. 

 GRANGER, C.W.J. e NEWBOLD, P., 1986, “Forecasting Economic Time Series," 

Academic Press 2a. Ed. 

 WOOLDRIDGE, J. Introductory Econometrics: A Moderm Approach. Cengage, 6th 

edition, 2016 
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Aprendizado Profundo  

Carga horária: 60h 

Pré-requisito: Aprendizado de Máquinas 

 

Ementa: Fundamentos Matemáticos para Redes Neurais. Perceptrons e Multi-Layer 

Perceptrons. Deep Learn. Redes Feedforward. Backpropagation. Regularização. Performance. 

Avaliação do Aprendizado. Tarefas e Arquiteturas de Redes Neurais: Convolutional Neural 

Networks (CNNs). Modelos Sequenciais: Recurrent Neural Networks (RNNs). Long Short 

Term Memory Networks (LSTMs). Generative Adversarial Networks (GANs). Transfer 

Learning. Hopfield Networks. Boltzmann Machine Network. Deep Belief Networks.  Deep 

Auto-encoders. Capsule Networks. Deep Learning para PLN. Pesquisa em Deep Learn. 

Modelos Open Source. Algoritmos. Plataformas de Hardware e Software. Exemplos. 

 

Bibliografia obrigatória: 

 

 GOODFELLOW, Ian et al. Deep learning. Cambridge: MIT press, 2016. Disponível 

em: http://www.deeplearningbook.org/ 

 TALWALKAR, Ameet. Neural Networks and Deep Learning. Neural Networks, n. 

1/16, 2015. Disponível em: http://neuralnetworksanddeeplearning.com/ 

 ANDREW NG. Machine Learning Yearning. Disponível em: 

http://www.mlyearning.org/ 

 

Bibliografia complementar: 

 MCCLURE, Nick. TensorFlow machine learning cookbook. 2017. 

 PATTERSON, Josh; GIBSON, Adam. Deep Learning: A Practitioner's Approach. 

O'Reilly Media, Inc., 2017. 

 MICHALSKI, Ryszard S.; CARBONELL, Jaime G.; MITCHELL, Tom M. (Ed.). 

Machine learning: An artificial intelligence approach. Springer Science & Business 

Media, 2013. 

 Abu-Moustafa, Y.S., Magdon-Ismail, M., e Lin H-S. (2012) Learning from data. 

AMLBook.com. 

 Hastie, T., Tibshirani, R., Friedman, J. (2013) The elements of statistical learning. 

Springer. 

 Luiz André Barroso and Jimmy Clidaras and Urs Hölzle. The Datacenter as a Computer: 

An Introduction to the Design of Warehouse-Scale Machines. Morgan & Claypool 

Publishers (2013). 

 

 

http://www.mlyearning.org/
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Estágio Curricular Obrigatório I  

Descrição: O estágio curricular supervisionado é constituído de atividades de prática 

profissional, exercidas em situações reais de trabalho na área específica do curso, sem vínculo 

empregatício. 

Bibliografia básica – Não aplicável 

Bibliografia complementar – Não aplicável 

 

Sétimo Período 

 

Metodologia Científica  

Decrição: O Pesquisador e a Comunicação Científica; A Pesquisa e suas Classificações; Métodos 

Científicos; As Etapas da Pesquisa Revisão de Literatura; Levantamento de Informações para Pesquisas 

Problema e Hipóteses de Pesquisa; O Projeto de Pesquisa; Elaboração e Apresentação do Relatório de 

Pesquisa. 

Bibliografia básica  

 Bardin, L. (1988). Análise de Conteúdo. Edições 70. 

 Batisde, R. (1982). Pesquisa Comparativa Interdisciplinar. Fundação Getúlio Vargas. 

 Becker, H. S. (1993). Métodos de Pesquisa em ciências sociais. Hucitec. 

Bibliografia complementar  

 Bervian, P. A., & Cervo, A. L. (1980). Metodologia Científica. McGraw Hill. 

 Gil, A. C. (1996). Como elaborar projetos de pesquisa. Atlas. 

 Lakatos, E. M., & de Andrade Marconi, M. (1995). Fundamentos de metodologia cientı́fica. 

Atlas. 

 Lakatos, E. M., & de Andrade Marconi, M. (1982). Metodologia Cientı́fica. Atlas. 

 Da Silva, E. L., & Menezes, E. M. (2005). Metodologia da pesquisa e elaboração de Monografia. 
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Projetos em Ciência de Dados  

Carga horária: 60h 

Pré-requisito: Técnicas e Algoritmos em Ciência de Dados; Aprendizado Profundo 

 

 

Ementa: 

Neste curso são aplicados os conhecimentos adquiridos ao longo das disciplinas em contextos 

variados. Dentre as aplicações destacamos: 

 Sistemas de recomendação: matriz usuário-ítem, medidas de distância, filtragem 

baseada em conteúdo, métodos de filtragem colaborativa baseados em memória, 

métodos de filtragem colaborativa baseadas em modelos, modelos híbridos, técnicas de 

avaliação. 

 Reconhecimento automático de fala (automatic speech recognition - ASR): 

Arquitetura básica de sistemas para ASR, modelos de mistura Gaussianos para 

modelagem de características de fala, modelos hierárquicos Marcovianos, redes neurais 

para ASR. 

 Visão computacional: formação e representação da imagem, detecção e casamento de 

características, segmentação, modelos para detecção e categorização de objetos, redes 

neurais convolutivas. 

Outras aplicações: modelagem de sistemas de saúde, modelagem de churn, modelagem de 

risco em seguros, modelagem financeira. 

 

 

 

Bibliografia obrigatória: 

 Hastie, Trevor, Robert Tibshirani, and Jerome Friedman. The elements of statistical 

learning. Springer New York, 2009.  

 Bishop, Christopher M. Pattern recognition and machine learning. springer, 2006. 

 Murphy, K. P. Machine Learning, A Probabilistic Perspective. MIT Press, 2012 

  

Bibliografia complementar: 

 Duda, R. O., Hart, P. E. and Stork, D. G. Pattern Classification (2nd Edition). Wiley-

Interscience, 2000. 

 Yu, Dong, and Li Deng. Automatic speech recognition: A deep learning approach. 

Springer, 2014. 
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 Jannach, Dietmar, et al. Recommender systems: an introduction. Cambridge University 

Press, 2010. 

 Ekstrand, Michael D., John T. Riedl, and Joseph A. Konstan. "Collaborative filtering 

recommender systems." Foundations and Trends® in Human–Computer Interaction 

4.2 (2011): 81-173. (http://www.nowpublishers.com/article/Details/HCI-009 )  

 

 Goodfellow, Ian, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. Deep learning. MIT press, 

2016. (http://www.deeplearningbook.org/ ) 

 Szeliski, Richard. Computer vision: algorithms and applications. Springer Science & 

Business Media, 2010. (http://szeliski.org/Book/ ) 

 Prince, Simon JD. Computer vision: models, learning, and inference. Cambridge 

University Press, 2012. (http://www.computervisionmodels.com/)  

 

 

Estágio Curricular Obrigatório II 

Descrição: O estágio curricular supervisionado é constituído de atividades de prática 

profissional, exercidas em situações reais de trabalho na área específica do curso, sem vínculo 

empregatício. 

Bibliografia básica – Não aplicável 

Bibliografia complementar – Não aplicável 

 

Oitavo Período 

 

Trabalho de Conclusão de curso 

Descrição: Propiciar aos acadêmicos do curso de graduação em Ciência de Dados a oportunidade de 

compreender e apreender os elementos envolvidos no processo de pesquisa, estimulando a produção de 

conhecimento na área em questão. 

São objetivos gerais do TCC: 

http://www.nowpublishers.com/article/Details/HCI-009
http://www.deeplearningbook.org/
http://szeliski.org/Book/
http://www.computervisionmodels.com/


 

Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp 81 

• Demonstrar o grau de habilitação adquirida durante o curso de Ciência de Dados; 

• Estimular a iniciação científica e a consulta de bibliografia especializada; 

• Aprimorar a expressão escrita e oral; 

• Aprimorar a capacidade de interpretação crítica; 

• Estimular a publicação da produção do discente. 

Bibliografia básica – Não aplicável 

Bibliografia complementar – Não aplicável 

 

 

Ética na manipulação de dados 
Carga horária: 60h 

Pré-requisito: não tem 

 

Ementa: Ética e Privacidade na era Digital. Legislação, Regulação e Marcos Civis. 

Jurisprudência. Consentimento e Transparência. Direitos, Deveres e Liberdade Individuais. Uso 

de Dados Pessoais: Finanças, Saúde, Relacionamentos. Redes Sociais. Ativismo e Hackerismo. 

Vazamento de Informações. Deep Web.   

 

 

Bibliografia obrigatória: 

 Andrei Marmor, 2015. “What Is the Right to Privacy?” Philosophy & Public Affairs 

43(1): 3-26 

 Alessandro Acquisti, Laura Brandimarte, and George Loewenstein, 2015. “Privacy and 

human behavior in the age of information” Science 347(6221): 509-514 

 The Internet of Us: Knowing More and Understanding Less in the Age of Big Data, 89-

109 (New York: Liveright Publishing Corporation, 2016) 

 

 

 

 

https://georgetown.box.com/s/n6s6oyfhu1p3tou6wluf0vpm6a956uui
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Bibliografia complementar: 

 Magrani et al. Horizonte presente: Debates de tecnologia e sociedade. Editora 

Letramento. (no prelo). 

 Andrej Zwitter, 2015. “Big Data and International Relations” Ethics & International 

Affairs 29(4): 377-389 

 White House Report (May 2016) “Big Data: A Report on Algorithmic Systems, 

Opportunity, and Civil Rights“ 

 The Offensive Internet, edited by Saul Levmore and Martha C. Nussbaum, 217-236 

(Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010) 

 

 Franklin G. Miller and Alan Wertheimer, “Preface to the Theory of Transactions: 

Beyond Valid Consent” in The Ethics of Consent, edited by Franklin Miller and Alan 

Wertheimer (Oxford: Oxford University Press, 2009) 

 Robert Paul Wolff, “The Conflict Between Authority and Autonomy” in In Defense of 

Anarchism (Berkeley, CA: University of California Press, 1998). 

 

 

Eletivas 

 

 

Processos Estocásticos e Simulação 

Carga horária: 60h 

Pré-requisito: Teoria da Probabilidade 

 

Ementa: Cadeias de Markov. Processo de Poisson e generalizações. Aplicações a seguros e 

modelos climáticos. Cadeias de Markov em tempo contínuo. Introdução ao Movimento 

Browniano. Técnicas de Simulação. 

 

Bibliografia obrigatória: 

 Ross, Sheldon. Introduction to Probability Models. John Wiley. 

 Fernandez, Pedro, Introdução aos Processos Estocásticos. IMPA. 

 Alencar, Marcelo Sampaio. Probabilidade e Processos Estocásticos. Editora Erica. 

 

 

 

 

https://georgetown.box.com/s/9sh8zvlits4ycye67sefy8l1psjue5ve
https://georgetown.box.com/s/9sh8zvlits4ycye67sefy8l1psjue5ve
https://georgetown.box.com/s/4mjk25p5vbz3ppqnnir8lnvg95z1qa03
https://georgetown.box.com/s/4mjk25p5vbz3ppqnnir8lnvg95z1qa03
https://georgetown.box.com/s/ult2a1m65a0iwm4crh406wk5njty6jn7
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Bibliografia complementar: 

 Lefebvre, Mario. Applied stochastic processes. Springer. 

 Palmer, T; William P. Stochastic Physics and Climate Modelling. Cambridge. 

 Chung, Kai Lai. Elementary probability theory : with stochastic processes and an 

introduction to Mathematical finance. Springer. 

 Varadhan, S. R. S. Stochastic processes. American Mathematical Society. 

 Chorin, Alexandre Joel. Stochastic tools in mathematics and science. Springer. 

 

 

Pesquisa Operacional 
Carga horária: 60h 

Pré-requisito: Cálculo I, Álgebra Linear 

 

Ementa: Origens e fundamentos e modelagem de problemas da Pesquisa Operacional. 

Programação Linear. Método simplex. Dualidade. Método simplex dual e primal-dual. Análise 

de sensibilidade. Problema de transporte e aplicações. Introdução à programação inteira. 

Problemas de modelagem para otimização em diversos contextos incluindo administração, 

produção, logística, meio ambiente, alocação de recursos, etc. 

 

Bibliografia obrigatória: 

 TAHA, Hamdy A; Pesquisa Operacional; 8a. Edição; São Paulo;Pearson Prentice Hall, 

2008, 359p. 

 Hillier, F.S; Lieberman, G. Introdução à Pesquisa Operacional. Bookman, 2013. 

 Emerson Colin. “Pesquisa Operacional: 170 aplicações em estratégia, finanças, 

logística, produção, marketing e vendas” LTC. 

 

Bibliografia complementar: 

 Wayne L. Winston ; Operations Research, Applications and Algorithms. 

 ARENALES, Marcos; ARMENTANO, Vinicius; MORABITO, Reinaldo; 

YANASSE, Horácio; Pesquisa Operacional para Cursos de Engenharia; Rio de 

Janeiro: Editora Campus (Elsevier), 2008. 526p. 

 Ackoff, Russell Lincoln. Fundamentals of Operations Research. 

 Bertsimas D., Tsitsiklis J.N., Introduction to Linear Optimization, Dynamic Ideas, 

Athena Scientific, 1997. 
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 Weintraub, A., Romero, C., Bjørndal, T., Epstein, R. (Eds.), “Handbook of Operations 

Research in Natural Resources” Springer. 

 

Estatística Computacional 

Carga horária: 60h 

Pré-requisito: Estatística I 

 

Ementa: (1) Simulação estocástica: Geração de variáveis aleatórias; Métodos de aceitação e 

rejeição; (2) Otimização numérica: Algoritmo EM; Simulated annealing. (3) Métodos 

aproximados de inferência: Aproximação de Laplace; Amostragem por importância; Método 

de Monte Carlo Sequencial; Integração de Monte Carlo. (4) Método de Monte Carlo via Cadeias 

de Markov: Amostrador de Gibbs; Algoritmo de Metropolis e Metropolis Hastings; 

Diagnósticos de convergência. (5) Cálculo da distribuição marginal: MCMC com saltos 

reversíveis; Comparação de modelos. 

Bibliografia obrigatória: 

 Gamerman, D., Lopes, H. F. Markov Chain Monte Carlo: Stochastic Simulation for 

Bayesian Inference, Second Edition. Chapman & Hall, 2006. 

 Braun, W. J. and Murdoch, D. J. (2016). A First Course in Statistical Programming 

with R, 2nd Edition, Cambridge University Press. 

 Del Moral, Pierre, and Spiridon Penev. Stochastic Processes: From Applications to 

Theory. CRC Press, 2017. 

 

Bibliografia complementar: 

 Thisted, R (1988). Elements of Statistical Computing. 

 Robert, C.P., Casella, G. Monte Carlo Statistical Methods. Springer, 2004. 

 Givens, G. H., Hoeting, J. A. Computational Statistics (Wiley Series in Computational 

Statistics), 2012. 

 Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S. and Rubin, D. B. (2004). Bayesian data analysis, 

Chapman and Hall/CRC.  

 Lange, Kenneth. Numerical analysis for statisticians. Springer Science & Business 

Media, 2010. 
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Modelos Estatísticos para Previsão 
Carga horária: 60h 

Pré-requisito: Estatística II 

 

Ementa: Modelos de Espaço de Estados, Atualização Bayesiana de Crenças, Modelos 

Dinâmicos Bayesianos, Modelos ARIMA, Modelos GARCH, Modelos Vetor Autoregressivos 

(VAR), Funções Impulso Resposta, Processos com Raiz Unitária, Cointegração, Análise de 

Componentes Principais, Modelos Fatoriais, Modelos de Correlação Condicional Dinâmicos 

(DCC), Cópulas 

 

Bibliografia obrigatória: 

 Morettin, Pedro Alberto. Econometria financeira: um curso em séries temporais 

financeiras. Edgard Blücher, 2008. 

 Tsay, Ruey S. Multivariate Time Series Analysis: with R and financial applications. 

John Wiley & Sons, 2013. 

 Hyndman, Rob J., and George Athanasopoulos. Forecasting: principles and practice. 

OTexts, 2014. 

 

Bibliografia complementar: 

 Kuhn, Max, and Kjell Johnson. Applied predictive modeling. Vol. 810. New York: 

Springer, 2013. 

 Brockwell, Peter J., and Richard A. Davis. Introduction to time series and forecasting. 

springer, 2016. 

 Randal Douc, Eric Moulines, and David Stoffer. Nonlinear time series: theory, 

methods and applications with R examples. CRC Press, 2014. 

 Hamilton, James Douglas. Time series analysis. Vol. 2. Princeton: Princeton 

university press, 1994. 

 Harrison, Jeff, and Mike West. Bayesian forecasting and dynamic models. Springer, 

1999. 
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Criptomoedas e Blockchain 
Carga horária: 60h 

Pré-requisito: Linguagens de Programação 

 

Ementa: Conceitos básicos de criptografia aplicados à criptomoedas. Funções Hash. Curvas 

elípticas e seu uso na Bitcoin. Introdução ao Bitcoin e sua história.  O white paper do Bitcoin. 

Proof of work e formação de consenso. Blockchain como registro irreversível. 

A plataforma Ethereum. Smart-contracts. A linguagem Solidity. Desenvolvimento e deploy de 

smart-contracts.   

 

Bibliografia obrigatória:                    

 Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies. Andreas     Antonopoulos. 

O’Reilly.          

 Ethereum: Blockchains, Digital Assets, Smart Contracts, 

Decentralized     Autonomous Organizations. Henning Diedrich. Wildfire 

Publishing.           

 Blockchain Applications: A Hands-On Approach. Arshdeep Bahga and Vijay 

Madisetti 

 

Bibliografia complementar: 

 Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. Satoshi Nakamoto 

 A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform. Vitalik 

Buterin 

 Ethereum: a secure decentralised generalised transaction ledger. Gavin Wood. 

 Beige Paper: an Ethereum technical Specification 

 Friedlmaier, Maximilian; Tumasjan, Andranik; Welpe, Isabell (26 August 2016). 

"Disrupting industries with blockchain: The industry, venture capital funding, and 

regional distribution of blockchain ventures" 

 

 

 

 

 

https://github.com/chronaeon/beigepaper/blob/master/beigepaper.pdf
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=342110087101019118108085090101111006002092063023032070066028019098080089119103014117121123020058055102054115079081088000013118049055017040015004071102104126069096101033093000102070112110089072005076102084087098005024098124007022103023126086003114124121&EXT=pdf
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=342110087101019118108085090101111006002092063023032070066028019098080089119103014117121123020058055102054115079081088000013118049055017040015004071102104126069096101033093000102070112110089072005076102084087098005024098124007022103023126086003114124121&EXT=pdf
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=342110087101019118108085090101111006002092063023032070066028019098080089119103014117121123020058055102054115079081088000013118049055017040015004071102104126069096101033093000102070112110089072005076102084087098005024098124007022103023126086003114124121&EXT=pdf
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Álgebra, Teoria dos Números e Criptografía  

Carga horária: 60h 

Pré-requisito: não tem 

 

Ementa: Algoritmo euclideano; Fatoração única,algoritmo de Fermat, primos, Mersenne e 

Fermat, Crivo de Eratóstenes; Aritmética modular, Critérios de divisibilidade, Equações 

diofantinas; Divisão modular; Pequeno teorema de Fermat; Pseudoprimos; Sistemas de 

congruências; Partilha de senhas; Grupos; Teorema de Lagrange; Mersenne e Fermat ; Raízes 

primitivas; Criptografia RSA. 

 

 

Bibliografia obrigatória: 

 Coutinho, S. Collier. Números Inteiros e Criptografia. Coleção Computação e 

Matemática. IMPA 

 Hefez, Abramo. Elementos de Aritmética. SBM. 

 Gonçalves, Adilson. Introdução a Álgebra. IMPA. 

 

Bibliografia complementar: 

 Codes and Ciphers: Julius Caesar, the Enigma, and the Internet R. F. Churchhouse; 

 An Introduction to Cryptography Richard A. Mollin; 

 RSA and Public-Key Cryptography Richard A. 

 A Course in Number Theory and Cryptography NEAL Koblitz; 

 Algebraic Aspects of Cryptography NEAL Koblitz. 

 

 

Curvas e Superficieis 

Carga horária: 60h 

Pré-requisito: Geometria Analítica, Cálculo em várias Variáveis 

 

Ementa: Curvas no plano e no espaço: representações paramétricas e implícitas. Vetores 

tangentes e normais. Comprimento de arco, áreas, curvatura, torção. Visualização de curvas 

paramétricas e implícitas. Superfícies: representações paramétricas e implícitas. Plano tangente 

e vetor normal. Curvaturas média e gaussiana. Visualização de superfícies. Ferramentas de 

visualização de superfícies por computador. 
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Bibliografia obrigatória: 

 Keti. Tenenblat. Introdução à Geometria Diferencial; 

 Andrew Pressley. “Elementary Differential Geometry” Springer; 

 Manfredo do Carmo. Geometria Diferencial. 

 

Bibliografia complementar: 

 Elsa Abbena, Simon Salamon, Alfred Gray , “Modern Differential Geometry of Curves 

and Surfaces with Mathematica”, Third Edition, CRC Press; 

 Vladmir Rovenski, “Modeling of Curves and Surfaces with MATLAB”, Springer; 

 Duncan Marsh, “Applied Geometry for Computer Graphics and CAD” Springer; 

 Alyn Rockwood & Peter Chambers- Interative Curves and Surfaces- Multimedia; 

 Paulo Ventura Araujo- Geometria Diferential- Coleção Matemática Universitária-

IMPA. 

 

 

 

 

 

Processamento de Sinais  

Carga horária: 60h 

Pré-requisito: Cálculo em várias Variáveis 

 

Ementa: Cálculo Complexo: Definição, operações e propriedades dos números complexos. 

Função de uma variável complexa. Limites. Continuidade. Derivadas: condições de Cauchy-

Riemann e condições suficientes de derivabilidade. Funções analíticas. Integrais indefinidas. 

Caminhos e integrais curvelíneas. Resíduos. O Teorema dos resíduos. Polos. Quocientes de 

funções analíticas Aplicações: Cálculo de integrais através de resíduos.  

Introdução ao Processamento de Sinais: Dispositivos Digitais, Amostragem, Quantização, 

Aliasing e Reconstrução. Senoides Contínuas: Amplitude e Fase, Frequência, Transformada de 

Fourier e Resposta em Frequência. Senoides Discretas: Frequência, Transformada de Fourier, 

Resposta em Frequência, Resumo de Senóides. Amostragem: Amostrando uma frequência, 

Aliasing, Filtro Anti-Aliasing e Projeto de filtro. Reconstrução: Conversão Digital Analógico, 

Distorções da Conversão DA, Compensando as Distorções e Vantagens de Aumentar a Taxa 

de Amostragem. 
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Bibliografia obrigatória: 

 Churchill, Ruel V. Variáveis complexas e suas aplicações. McGraw-Hill do Brasil, 

1980. 

 Simon Haykin, Barry Van Veen, Sinais e Sistemas. Editora Bookman, Porto Alegre 

2002. 

 James H. McClellan, C. Sidney Burrus, Alan V. Oppenheim, Thomas W. Parks, 

Computer Based Exercises for Signal Processing using Matlab. Editora Prentice Hall, 

USA 1996. 

 

Bibliografia complementar: 

 

 Lyons, R.G. (2010). Understanding digital signal processing. Prentice Hall (3rd ed.).  

 Oppenheim, A.V. & Schafer, R.W. (2007). Discrete-time digital signal processing. 

Prentice Hall (3rd ed.).  

 Monson H. Hayes, Processamento Digital de Sinais. Editora Bookman, Porto Alegre 

2006.  

 S. Foucart and R. Holger, A mathematical introduction to compressive sensing, Basel: 

Birkhäuser, 2013. 

 Cai, J. F., Candès, E. J., & Shen, Z., A singular value thresholding algorithm for matrix 

completion, SIAM Journal on Optimization, 20(4), 2010. 

 

 

Políticas e Gestão do Meio Ambiente 
Carga horária: 60h 

Pré-requisito: não tem 

 

Ementa: Desenvolvimento do meio ambiente; Sustentabilidade; Políticas Públicas. 

 

Bibliografia obrigatória: 

 ALMEIDA, Fernando. Os desafios da sustentabilidade: uma ruptura urgente. 2ª edição. 

Rio de Janeiro, Elsevier, 2007. 

 BARBIERI, José Carlos. Gestão ambiental empresarial. 2ª edição. Editora Saraiva, 

2007. 

 MAY, Peter Herman, LUSTOSA, Maria Cecília Junqueira e VINHA. Valéria da 

Economia do Meio Ambiente: Teoria e Prática. 1ª edição. Rio de Janeiro: 

Campus/Elsevier, 2003. v.1.318 p. 
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Bibliografia complementar: 

 DINIZ. Nilo, SILVA. Marina e VIANA, Gilney. O desafio da sustentabilidade: um 

debate socioambiental no Brasil. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2001. 

 PARREIRA. Clélia e ALIMONDA. Héctor, Organizadores. Políticas Públicas 

Ambientais Latino Americanas. Brasília: Flacso –Brasil, Editorial Abaré, 2005. 

 TOSINI, Maria de Fátima Cavalcante. Risco ambiental para as instituições financeiras. 

São Paulo: Annablume, 2006. 

 VEIGA, José Eli da. Meio Ambiente & Desenvolvimento. São Paulo: Editora SENAC 

São Paulo, 2006. 

 VENTURA, Elvira Cruvinel Ferreira. Responsabilidade Social em instituições 

financeiras: a institucionalização da prática nos bancos no Brasil. Rio de Janeiro: 

Elvsevier, 2008. 

 

 

 

Desafios Brasileiros para a Sustentabilidade 
Carga horária: 60h 

Pré-requisito: não tem 

 

Ementa: As modificações recentes da legislação ambiental brasileira e seu impacto nas 

atividades produtivas do País, somadas à realização de Conferência da Organização das Nações 

Unidas Rio Mais 20, em 2012, No Rio de Janeiro, serão objeto de estudo desta disciplina, que 

tem por escopo fornecer as condições do exercício de crítica e participação aos alunos. A 

perspectiva de seu oferecimento é a ampliação das competências relacionais e interdisciplinares 

inerentes às questões ambientais essenciais. 

 

Bibliografia obrigatória: 

 ALMEIDA, Fernando. Os desafios da sustentabilidade: uma ruptura urgente. 2ª. Ed. Rio 

de Janeiro, Elsevier, 2007; 

 BARBIERI, José Carlos. Gestão Ambiental Empresarial. 2ª edição. Ed. Saraiva, 2007; 

Escola de Matematica Aplicada - EMAp Fundação Getulio Vargas - FGV 20/27 

 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 12ª edição, 

São Paulo: Saraiva 2011. 
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Bibliografia complementar: 

 ASHLEY, Patrícia Almeida. Ética e responsabilidade social nos negócios. 2ª Ed. São 

Paulo: Saraiva 2005; 

 BARROS-PLATIAU, Ana Flávia; VARELLA, Marcelo Dias. A efetividade do direito 

internacional ambiental. Brasília: Ed. Uniceub, Unitar e UNB, 2009. 

 CAMARGO (A.); CAPOBIANCO (J.P.R.); OLIVEIRA, (J.A.P.). Meio Ambiente 

Brasil, avanços e obstáculos pós-Rio-92. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Fundação Getulio 

Vargas, 2004. 

 DIAMOND, Jared M. Colapso. 3ª. Ed. Rio de Janeiro: Recorde, 2006. 

 FERRY, Luc. A Nova Ordem Ecológica. Rio de Janeiro: Difel, 2010. 

 

Disciplinas Eletivas oferecidas em outras Escolas da FGV 

 

Políticas e Gestão do Meio Ambiente 

 

Ementa: Desenvolvimento do meio ambiente; Sustentabilidade; Políticas Públicas.  
 

 
 

Bibliografia Obrigatória: 

 ALMEIDA, Fernando. Os desafios da  sustentabilidade: uma  ruptura urgente. 2ª  

edição. Rio de Janeiro, Elsevier, 2007. 

 BARBIERI, José Carlos. Gestão ambiental empresarial. 2ª edição. Editora 

Saraiva, 2007.  

 MAY, Peter Herman, LUSTOSA, Maria Cecília Junqueira e VINHA. Valéria da 

Economia do Meio Ambiente: Teoria e Prática. 1ªedição. Rio de Janeiro: 

Campus/Elsevier, 2003. .1.318 p. 

Bibliografia Complementar 

 DINIZ. Nilo, SILVA.  Marina e VIANA, Gilney. O  desafio da sustentabilidade: um 

debate socioambiental no Brasil. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2001. 

 PARREIRA. Clélia e ALIMONDA. Héctor, Organizadores. Políticas Públicas Ambientais 

Latino Americanas. Brasília: Flacso –Brasil, Editorial Abaré, 2005. 
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 TOSINI, Maria de Fátima Cavalcante. Risco ambiental para as instituições financeiras. São 

Paulo: Annablume, 2006. 

 VEIGA, José Eli da. Meio Ambiente & Desenvolvimento. São Paulo: Editora SENAC São 

Paulo, 2006. 

 VENTURA, Elvira Cruvinel Ferreira. Responsabilidade Social em instituições financeiras: 

a institucionalização da prática nos bancos no Brasil. Rio de Janeiro: Elvsevier, 2008. 

 

Desafios Brasileiros para a Sustentabilidade 

Ementa: As modificações recentes da legislação ambiental brasileira e seu impacto nas 

atividades produtivas do País, somadas à realização de Conferência da Organização das Nações 

Unidas Rio Mais 20, em 2012, no Rio de Janeiro, serão objeto de estudo desta disciplina, que 

tem por escopo fornecer as condições do exercício de crítica e participação aos alunos. A 

perspectiva de seu oferecimento é a ampliação das competências relacionais einterdisciplinares 

inerentes às questões ambientais essenciais. 

Bibliografia Obrigatória 

 ALMEIDA, Fernando. Os desafios da sustentabilidade: uma ruptura urgente. 2ª. Ed. Rio de 

Janeiro, Elsevier, 2007; 

 BARBIERI, José Carlos. Gestão Ambiental Empresarial. 2ª edição. Ed. Saraiva, 2007; 

 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 12ªedição, São 

Paulo: Saraiva 2011. 

Bibliografia Complementar 

 ASHLEY, Patrícia Almeida. Ética e responsabilidade social nos negócios. 2ª Ed. São Paulo: 

Saraiva 2005; 

 BARROS-PLATIAU, Ana Flávia; VARELLA, Marcelo Dias. A efetividade do direito 

internacional ambiental. Brasília: Ed. Uniceub, Unitar e UNB, 2009. 

 CAMARGO (A.); CAPOBIANCO (J.P.R.);  OLIVEIRA, (J.A.P.).  Meio Ambiente Brasil, 

avanços e obstáculos pós-Rio-92. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 2004. 

 DIAMOND, Jared M. Colapso. 3ª. Ed. Rio de Janeiro: Recorde, 2006. 

 FERRY, Luc. A Nova Ordem Ecológica. Rio de Janeiro: Difel, 2010. 
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Introdução às Ciências Sociais 

 

Ementa: Senso comum e percepção sociológica: opiniões e conceitos. Noções de poder, 

autoridade, normas e padrões. Hierarquia e igualdade. Processo de Secularização (dos valores, 

da política, na economia). Etnocentrismo e trato das diferenças. A formação e legitimação 

da ideia de interesse. Valores como orientações para ações sociais. Conceitos de cultura e 

civilização. 

 

Bibliografia Obrigatória: 

 

 BERGER, Peter L. Perspectivas sociológicas. Uma visão humanística. Petrópolis, Editora 

Vozes, 1973. 

 MILLS, C. Wright. Sobre o artesanato intelectual e outros ensaios. Rio de Janeiro, 

Jorge Zahar, 2008. 

 WEBER, Max. Economia e Sociedade. Brasília, Ed UNB, 2000. 

 BAUMAN, Zygmund. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de 

Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2003. 

 DURKHEIM, Émile. Da divisão do trabalho social. São Paulo, Martins Fontes, 1999. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

 MATTA, Roberto Da. Relativizando: uma introdução à  Antropologia 

Social.Petrópolis, Vozes, 1981. 

 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Rio de Janeiro, Civilização 

Brasileira, 1972. 

 O manifesto Comunista. Petrópolis, Vozes, 1999. 

 ROCHA, Everardo. O que é etnocentrismo. São Paulo, Editora Brasiliense, 1994. 

(Coleção Primeiros Passos.) 

 WEBER, Max. “A ciência como vocação”. In: Ciência e política: duas vocações. São 

Paulo, Cultrix, 1972. 

 

  



 

Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp 94 

Antropologia I 

 

Ementa: Cultura e evolução humana. Tentativas de compreensão da diversidade humana. 

Cultura, alteridade e identidade. Etnocentrismo e relativismo cultural. O conceito 

antropológico de cultura. Identidade, memória e poder. Raça e racismo; Patrimônio cultural e 

histórico. Identidades coletivas: nação, etnia, comunidade. Identidade e cultura adjetivadas: 

“popular”, “erudita”, “nacional”, “organizacional” etc. 

 

Bibliografia Obrigatória: 

 

 BOAS, Franz. Antropologia cultural. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2005.  

 GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro, Zahar, 1978. 

 LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro, J. Zahar, 

1993. 

 ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas. São Paulo, Companhia das Letras, 

2008 

 BARBOSA, Lívia. Cultura e empresas. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2002. BENEDICT, 

Ruth. O crisântemo e a espada: padrões da cultura japonesa. São Paulo, Perspectiva, 1972. 

 

Bibliografia complementar: 

 

 BURKE, Peter. Cultura Popular na Idade Moderna. Europa 1500-1800. São Paulo, 

Companhia das Letras, 1989. 

 CHARTIER, Roger. A história cultural. Lisboa, Difel, 1990. 

 CUCHE, Denys. A noção de cultura nas Ciências Sociais. Bauru, Edusc, 1999.  

 DARNTON, Robert. O grande massacre de gatos e outros episódios da história cultural 

francesa. Rio de Janeiro, Edições Graal, 1986. 

 HOBSBAWM, Eric. Nações e nacionalismos desde 1870. Rio, Paz e Terra, 1991. 

 Ranger, Terence. A invenção das tradições. Rio de Janeiro, 1984. 

 MATTA, Roberto Da. O que faz o brasil, Brasil? Rio de Janeiro, Rocco, 2001. MEAD, 

Margaret. Sexo e temperamento. São Paulo, Perspectiva, 1979. 

 SAHLINS, Marshall D. Cultura e razão prática. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1979. 

 VIANNA, Hermano. O mistério do samba. Rio de Janeiro, Jorge Zahar; UFRJ, 1995. 

 VILHENA, Luís Rodolfo da Paixão. Projeto e missão: o movimento folclórico 

brasileiro. Rio de Janeiro, Fundação Getulio Vargas, 1997. 
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História da América Portuguesa 

 

Ementa: A expansão do império colonial português e a descoberta da América. Capitanias-

hereditárias; governo-geral; os desbravadores e a formação das primeiras elites coloniais; a defesa 

militar do território; os projetos colonizadores da Coroa portuguesa; os processos de 

evangelização e a expansão do catolicismo; as culturas indígenas: negociações e conflitos; o 

funcionamento da economia do açúcar; a escravidão indígena; a escravidão africana; trabalho 

e escravidão. A expansão para o interior: a ampliação dos limites e o impacto ambiental da 

conquista; a ação bandeirante e os caminhos do gado. A união ibérica, a invasão e a expulsão 

dos holandeses; o papel da “nobreza da terra”. A colônia de Sacramento. A descoberta da região 

das Minas Gerais; a dinamização do Rio de Janeiro; o novo eixo econômico e político da 

América. A política pombalina: limites e fronteiras; rebeliões, conjuras e inconfidências. O 

reformismo ilustrado e a transferência da Corte. Vivendo na América portuguesa: hierarquias e 

divisões sociais; culturas mestiças; sociabilidades; religiosidades; famílias coloniais. América 

portuguesa: um “Antigo Regime nos Trópicos”; prática de ensino em História da América 

Portuguesa.  

 

Bibliografia obrigatória: 

 

 AMADO, Janaína. O Brasil no Império português. Rio de Janeiro, Zahar, 2001.  

 PRADO JUNIOR, Caio. A formação do Brasil contemporâneo: colônia. São Paulo, 

Brasiliense, 1994. 

 HOLANDA, Sérgio Buarque de.  Raízes do Brasil. Rio de Janeiro, José Olympio, 1987. 

 ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico 

Sul. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 

 BICALHO, Maria Fernanda Baptista. A cidade e o Império: o Rio de Janeiro no século 

XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 

 

Bibliografia complementar: 

 

 BOXER, C. R. A idade de ouro do Brasil (dores de crescimento de uma sociedade 

colonial). São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1963, 2
ª 

edição. 
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 FRAGOSO, José Luiz; BICALHO, Maria Fernanda; GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). 

O Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio 

de Janeiro, Civilização Brasileira, 2001. 

 MONTEIRO, John Manuel. Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São 

Paulo. São Paulo, Companhia das Letras, 1994. 

 NOVAES, Fernando. Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial (1777-

1815). São Paulo, Hucitec, 1979. 

 VAINFAS, Ronaldo (dir.). Dicionário do Brasil Colonial. São Paulo, Objetiva, 2001. 

 VILLALTA, Luiz Carlos. 1789-1808: o império luso-brasileiro e os brasis. São Paulo, 

Companhia das Letras, 2000 (Coleção Virando séculos). 

 

 

Interpretações do Brasil 

 

Ementa: O pensamento social brasileiro e seus “clássicos”. Principais intérpretes da formação 

da sociedade brasileira e suas filiações teóricas. Identidade nacional. Raça e racismo no 

pensamento brasileiro. 

 

Bibliografia obrigatória: 

 

 FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime 

da economia. Rio de Janeiro, José Olympio, 1966. 

 HOLANDA, Sérgio Buarque de.  Raízes do Brasil. Rio de Janeiro, José Olympio, 1987. 

 CUNHA, Euclides da. Os Sertões. São Paulo, Martin Claret, 2002. 

 BASTIDE, Roger. As religiões africanas no Brasil. São Paulo, Livraria Pioneira Ed., 1985. 

 CÂNDIDO, Antonio. Os parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira paulista e a 

transformação dos seus meios de vida. São Paulo, Duas Cidades, 1971. 

 

Bibliografia complementar: 

 

 FAORO, Raimundo. Os donos do poder. Porto Alegre, Globo, 1985. FERNANDES, 

Florestan. A integração do negro na sociedade de classes. São Paulo, Ática, 1978. 

 A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação sociológica. Rio de Janeiro, 

Zahar, 1976. 
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 FREYRE, Gilberto. Sobrados e mucambos: decadência do patriarcado rural e 

desenvolvimento urbano. Rio de Janeiro, José Olympio, 1985. 

 LEAL,  Vitor  Nunes.  Coronelismo, enxada  e  voto:  o  município e  o  regime 

representativo no Brasil. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1997. 

 MATTA DA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema 

brasileiro. Rio de Janeiro, Zahar, 1983. 

 VIANNA, Oliveira. Populações meridionais do Brasil. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 

1973-1974. 

 

História da África 

 

Ementa: A História da África frente aos novos desafios da produção historiográfica e como 

conteúdo obrigatório nas escolas e universidades brasileiras (Lei 10.693/2003): desafios, 

possibilidades e discussão sobre formas de abordagem. A África Ocidental (séculos XIV e 

XV): produção e metalurgia; núcleos populacionais e os reinos do Sudão Ocidental; rotas 

comerciais e a conversão ao Islã; a escravidão de linhagem nas comunidades domésticas. 

África Centro-Ocidental (séculos XIV e XV): migrações e reordenamento populacional; 

produção e organização social; formação de estruturas políticas centralizadas. Reestruturação 

africana em função do tráfico de escravos: relações com a mercantilização do escravo africano. 

As diferentes regiões da África frente ao tráfico atlântico: África Ocidental (primeiros contatos, 

fundação de fortalezas e feitorias, novas rotas interna, comércio transatlântico e o 

reordenamento político da região). África Centro-Ocidental (primeiros contatos – o caso do 

reino do Congo, fundação de feiras e presídios, novas rotas internas, comércio transatlântico 

e o reordenamento político da região). A África Oriental e o comércio com a Península Arábica 

(presença dos comerciantes árabes na costa africana e a sua inserção no continente). Os 

principais debates historiográficos que se produziram em torno do tema: quantificação, 

modelos, os conceitos de ‘atlântico negro’ e de ‘mundo atlântico’.  

O fim do  tráfico  atlântico  de  escravos  e  a  penetração  colonial  europeia: conflitos, acordos 

e reconfiguração dos espaços políticos e das atividades econômicas no continente (século 

XIX/início do XX); Como ensinar História da África? 
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Bibliografia obrigatória:   

                  

 HERNANDEZ, Leila Leite. 2005. A África na sala de aula: visita à história ontemporânea. 

São Paulo: Selo Negro.  

 UNESCO. 2010 [1981-1993]. História Geral da África, Volume 1 a 8.  Disponível: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16146 

 COSTA e SILVA, Alberto. A enxada e a lança. A África antes dos portugueses. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1996.  

 WESSELINGH, H.L. 1998. Dividir para Dominar: a partilha da África, 1880-1914. São 

Paulo e Rio: Revan e EdUFRJ. 

 BRUNSCHWIG, Henri. 2004 [1971]. A partilha da África. São Paulo: Perspectiva. 

 

Bibliografia complementar: 

 

 OLIVER, Roland. A Experiência Africana. Rio de Janeiro: Jorge Zahar ,1994. 

 HOURANI, A. 1994. Uma história dos povos árabes. São Paulo: Cia das Letras. 

 COQUERY-VIDROVITCH,Catherine(org). 1981 [1965]. A descoberta da África. Lisboa: 

edições 70. 

 COSTA E SILVA, Alberto. A manilha e o libambo: a África e a escravidão de 1500 a 

1700. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002. 

 PLANO NACIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES 

NACIONAIS PARA EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ETNICORRACIAIS E PARA O 

 ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFROBRASILEIRA E AFRICANA. Disponível 

para download em http://migre.me/cfKIc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16146
http://migre.me/cfKIc
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Optativas 

 

Libras 
Carga horária: 30h 

Pré-requisito: não tem 

 

 

Ementa: Aspectos clínicos, educacionais e sócio-antropológicos da surdez. A língua de sinais 

e sua importância: cultura e história. A Língua de Sinais Brasileira - Libras: noções básicas de 

fonologia, de morfologia e de sintaxe. Estudos do léxico da Libras. Processo de aquisição da 

língua de sinais observando diferenças e similaridades existentes entre esta e a língua 

portuguesa. Prática. 

 

 

Bibliografia obrigatória: 

 Capovilla, F.C.; Raphael, W.D. Sinais da LIBRAS e o Universo da Educação. In: F.C. 

Capovilla (Org.). Enciclopédia da Língua de Sinais Brasileira: O Mundo do Surdo em 

LIBRAS. (Vol. 1, de 19 volumes, 340 pp.). São Paulo: Edusp, Vitae, Brasil Telecom, 

Feneis. 

 Castro, A.; Carvalho, I. Comunicação por Língua Brasileira de Sinais. Brasília: SENAC. 

 Karnopp, L. Língua de Sinais Brasileira: Estudos Linguísticos. São Paulo: Artmed. 

 

 

Bibliografia complementar: 

 Barboza, H.H.; Mello, A.C.P.T. O surdo, Este Desconhecido. Rio de Janeiro: Folha 

Carioca. 

 Diderot, D. Carta Sobre os Surdos-Mudos para Uso dos que Ouvem e Falam. São Paulo: 

Editora Nova Alexandria. 

 Fernandes, E. Linguagem e Surdez. Porto Alegre: Artes Médicas. 

 Vigotski, L.S. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes. 

 Castro, A; Carvalho, I. Comunicação por Língua Brasileira de Sinais. Brasília: SENAC. 
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Metodologia do Processo de Ensino e Aprendizagem________________ 

 
O curso de Ciência de Dados parte da premissa de que a aprendizagem é um processo 

contínuo e aberto a inúmeras contingências e só pode ser compreendido através da indissociável 

vinculação entre teoria e prática e entre os diversos saberes que compõem a estrutura curricular 

do curso.  

Nesse sentido, o presente curso adotará a metodologia ativa, na qual o currículo é 

configurado de maneira integrada, no sentido de articular os vários conteúdos a fim de dar conta 

de situações e problemas sociais. O desafio é trabalhar a formação acadêmica dos discentes da 

graduação por meio da busca de soluções a problemas práticos e na busca de caminhos que 

viabilizem a abordagem interdisciplinar no estudo da Ciência de Dados.  

O que se almeja, com a utilização de ferramentas interdisciplinares, é o desenvolvimento 

de espírito científico e a formação de sujeitos autônomos e cidadãos. 

As metodologias de ensino-aprendizagem e de avaliação a serem implementadas devem, 

portanto, levar em conta o conjunto de competências e habilidades que se pretende que os 

alunos desenvolvam. Esse entendimento emana da educação emancipatória e transformadora: 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser.  

A metodologia de ensino-aprendizagem deve buscar: 

 superar as aulas meramente expositivas por aulas dialógicas, seminários, debates e 

mesas-redondas, em que se procurará estimular o aluno para atividades de construção 

do conhecimento;  

 conferir maior ênfase aos trabalhos de pesquisa para as diversas disciplinas do curso, 

sendo sugerido que os docentes possam exigir a realização de trabalhos e artigos de 

conclusão das disciplinas; 

 recorrer à utilização de recursos multimídias postos à disposição dos professores na 

Instituição, através de mecanismos que, preferencialmente, aproximem as situações de 

aprendizagem da atividade profissional; 

 valer-se da internet como ferramenta de multiplicação do saber. 

Nesse contexto, as práticas pedagógicas a serem empregadas pelo curso de Ciência de 

Dados são apoiadas em quatro concepções de ensino-aprendizagem: aprendizagem 

autodirigida; aprendizagem baseada em problemas ou casos; aprendizagem em pequenos 

grupos de tutoria e aprendizagem orientada para a comunidade. 
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Seguindo essa lógica didática, as avaliações: 

 não se limitarão a provas e testes, mas ao acompanhamento coletivo e individual do 

desenvolvimento do aluno, buscando construir, cotidianamente, as condições mínimas 

para que se possa proceder à substituição da metodologia tradicional de avaliação pela 

chamada avaliação por objetivos, segundo a qual o aluno estará constantemente em 

processo avaliativo, sendo-lhe proporcionadas diversas oportunidades de demonstrar a 

construção do conhecimento e o desenvolvimento das  habilidades exigidas; 

 quando realizadas através de provas tradicionais, nelas serão privilegiadas as avaliações 

subjetivas e dissertativas, tendo como escopo central a percepção da capacidade e 

habilidade de encontrar soluções para os problemas propostos apresentadas pelo aluno, 

e não apenas, a mera capacidade de repetir conceitos e textos de lei. 

 

Atendimento ao Discente______________________________________ 

 
Política de atendimento aos discentes 

Formas de acesso, programas de apoio pedagógico e financeiro (bolsas). 

a) Forma de acesso 

O ingresso no curso de Ciência de Dados se dá por meio de processo seletivo de 

vestibular, observadas as políticas de ingresso relacionadas a programas como ENEM. Também 

ingressam portadores de diploma de nível superior e alunos oriundos de processo de 

transferência interna e externa. 

b) Apoio pedagógico e Atendimento aos discentes 

O Núcleo de Apoio Pedagógico-NAP da Fundação Getulio Vargas das Escolas do Rio 

de Janeiro, setor especializado em atendimento pedagógico e psicopedagógico aos alunos que 

ingressam nos diversos cursos de graduação da FGV, apresenta-se nesse contexto como o canal 

de referência de forma a atendê-los em suas necessidades individuais e coletivas, emocionais e 

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 acompanhamento da vida escolar do aluno através do contato pessoal visa minimizar 

as inquietações naturais de jovens que ingressam no ensino superior, criando melhores 

condições pedagógicas para seu amadurecimento e aproveitamento intelectual, e reduzindo 

significativamente as taxas de evasão e fracasso encontradas geralmente nos cursos superiores. 
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Além disso, o Núcleo adota uma postura ativa de busca das manifestações dos alunos sobre sua 

experiência ao longo das atividades escolares, suas dúvidas, sugestões e necessidades especiais. 

Para minimizar esse impacto, o NAP tem como objetivo desenvolver estratégias de 

acolhimento, aconselhamento individual e em grupo, acompanhamento pedagógico e 

psicopedagógico e diversas ações que visam favorecer o desenvolvimento intelectual e 

emocional desses jovens nessa nova etapa de vida. 

 

c) Apoio à produção científica 

Os alunos são incentivados a participar de eventos científicos como congressos, 

seminários e conferências. Há atualmente em curso, na Escola de Matemática Aplicada FGV 

EMAp, programa de iniciação científica que conta com bolsas de estudo financiadas pelo CNPq 

por meio do programa PIBIC, que visam a incentivar os alunos a se dedicarem a pesquisas 

acadêmicas. 

Os trabalhos resultantes das pesquisas selecionadas são divulgados para que toda a 

comunidade científica tome conhecimento deles e possa auferir benefícios com seu acesso. 

d) Apoio financeiro 

A Escola de Matemática Aplicada - EMAp oferecerá bolsa para os candidatos 

aprovados nos seguintes processos seletivos: 

 

 Bolsas de 100% por mérito para o primeiro e segundo colocados na classificação do 

ENEM. 

 Bolsas integrais aos 8 (oito) primeiros classificados no Vestibular da FGV EMAp. 

 Aos alunos regularmente matriculados, poderão ser concedidas bolsas parciais de 

demanda social (Fundo de Bolsas) semestralmente renováveis, caso solicitadas, de 

acordo com critérios estipulados para cada Escola. 

 As bolsas por mérito são pessoais e intransferíveis. Em caso de desistência de matrícula 

inicial de candidato ou de matrícula de aluno anteriormente contemplado com bolsa, 

esta não se transferirá a outro candidato ou aluno. A manutenção das bolsas dependerá 

do desempenho acadêmico do aluno e do cumprimento dos critérios estabelecidos para 

cada Escola. Para mais detalhes, veja o Regulamento do Curso de Graduação. 
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e) Acompanhamento dos egressos 

Com a evolução dos mercados, a procura por profissionais com domínio das áreas 

humanísticas e de negócios é cada vez maior. A formação de um profissional munido do 

instrumental prático necessário à sua vivência e ao sucesso profissional passou a evidenciar o 

papel determinante das instituições de educação superior na formação de seus discentes. 

Com o propósito de coordenar as ações que conduzem à preparação profissional e à 

inserção dos agentes potencializadores do meio acadêmico, o Departamento de Colocação 

Profissional da Fundação Getulio Vargas define como objetivos: 

 esclarecer para os corpos docente e discente a visão das empresas em sua busca de novos 

profissionais, objetivando melhor alinhamento com as expectativas do mercado; 

 ser um canal de aproximação com as empresas, contribuindo para a agilidade nos 

processos seletivos, tanto para posições de estágio como efetivas. 

Para o desenvolvimento desse trabalho, o Departamento de Colocação Profissional 

conta com a coordenação de um psicólogo e sua equipe, com vasta experiência em recursos 

humanos, em empresas de grande porte. Esses profissionais, sempre alinhados com as 

perspectivas do mercado, buscam oportunidades de estágios e programas trainee para a 

colocação de nossos educandos. 

Trata-se de uma área responsável pela orientação, aconselhamento e acompanhamento 

dos egressos no desenvolvimento de suas carreiras. A partir do desenvolvimento de relações 

com as empresas, organizações públicas e empresas do terceiro setor, o Centro de Carreiras 

procura identificar as principais mudanças nos perfis de conhecimento, habilidades, e atitudes 

exigidas dos profissionais. Com este perfil sempre atualizado, o Centro se propõe a reorientar 

e complementar os conteúdos de maneira a mantê-los em sintonia com as necessidades atuais e 

futuras de formação. 

Uma das atividades importantes do Centro de Carreiras é desenvolver o conjunto de 

habilidades e competências interpessoais, e que em geral não recebem a atenção devida nos 

currículos da escola. Da mesma forma, o Centro deve desenvolver atividades de planejamento 

de carreira e coaching aos alunos dos seus programas, visando apoiar os alunos nas escolhas 

das suas carreiras futuras. 
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Projeto Pedagógico do Curso: Avaliação________________________ 

O sistema de avaliação da aprendizagem funcionará da seguinte forma: 

a) a inscrição do aluno na disciplina; 

b) a obtenção de Nota Final igual ou superior a 6,0 (seis) na disciplina; 

c) a frequência mínima igual a 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas-aula 

determinado para a disciplina. 

A Nota Final (NF) do aluno em cada disciplina, variável de 0 (zero) a 10 (dez), será 

determinada a partir da Primeira Avaliação (A1), da Segunda Avaliação (A2) e da Avaliação 

substitutiva (AS): 

 A Nota Final de um aluno será a média aritmética das duas avaliações A1 e A2, isto é, 

sua Nota Final será: NF = (A1 + A2)/2; 

 Ao final do período letivo o aluno poderá realizar uma Avaliação Substitutiva (AS), que 

substituirá, no cálculo da Nota Final, a menor dentre as duas avaliações realizadas ou 

uma avaliação que não tenha sido realizada pelo aluno. 

A Primeira Avaliação (A1), a Segunda Avaliação (A2) e a Avaliação Suplementar (AS) 

serão variáveis de 0 (zero) a 10 (dez) e dependerão das notas atribuídas: 

a) ao desempenho em aula e em trabalhos realizados durante o período letivo; 

b) às avaliações realizadas durante o período letivo; 

c) os critérios de avaliação a serem utilizados serão determinados pelo professor da disciplina 

e deverão constar em seu programa; 

d) os prazos de entrega das avaliações citadas neste artigo serão determinados no calendário 

escolar de cada período letivo; 

e) É facultado ao aluno solicitar revisão da nota de suas avaliações, no prazo para isso 

estabelecido; 

f) Ao aluno que faltar a qualquer avaliação sem motivo justificado ser-lhe-á atribuída a nota 0 

(zero). 

O aluno será considerado reprovado na disciplina por: 

a) frequência: quando não obtiver a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do 

total de horas aula estabelecido para a disciplina, no semestre, independentemente da Nota Final 

obtida; 

b) baixo rendimento escolar: quando não conseguir obter Nota Final igual ou superior a 6,0 

(seis). 
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Sistema de Avaliação do Projeto de Curso________________________ 

A tônica da avaliação do Projeto Pedagógico do curso de graduação em Ciências dos 

Dados coloca ênfase no processo de ensino e aprendizagem, pois dele depende a qualidade da 

formação do futuro bacharel. Sendo assim, a avaliação do curso está intimamente ligada à 

avaliação do aprendizado. As atividades de sala de aula e demais atividades acadêmicas 

constituem o foco principal da avaliação do Projeto Pedagógico da Instituição. Ao longo de 

todo o curso a coordenação assumiu o compromisso de revisar periodicamente juntamente com 

o corpo docente, discente, NDE, Comissão Própria de Avaliação e direção, seu Projeto 

Pedagógico.  E esta avaliação periódica objetiva a excelência na formação profissional dos 

alunos, atendendo à demanda das organizações e da sociedade. 

A Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp entende a avaliação como um 

elemento fundamental do processo de ensino-aprendizado não devendo ser confundida com 

resultados de provas, testes, exames aplicados interna ou externamente. Provas e testes não são 

sinônimos de avaliação, mas instrumentos que auxiliam na implementação desse complexo 

processo de estruturação do Projeto Pedagógico. A avaliação do curso de Ciências dos Dados 

é discutida pelo colegiado de docentes no âmbito do projeto pedagógico, pelo Núcleo Docente 

Estruturante – NDE, buscando garantir a coerência das ações pedagógicas com as grandes metas 

da Instituição. 

O processo de avaliação do Projeto Pedagógico do Curso de Ciência de Dados é 

dinâmico no sentido de que as suas estratégias serão repensadas ano a ano ou mesmo semestre 

a semestre, através de reuniões periódicas e atividades acadêmicas desenvolvidas nas 

dependências da Escola.  

Isso se justifica em face da dinâmica do próprio projeto: desdobramentos de matérias, 

atualização e ampliação da oferta de disciplinas eletivas, criação de laboratórios, apoio ao 

discente, dentre outros itens julgados adequados à renovação de aspectos do ensino-

aprendizado. A coordenação do curso considera que um currículo não deve ser estático, rígido, 

mas flexível, ou seja, em condições de incorporar assuntos atuais, bem como, procedimentos 

inovadores de apresentação dos conteúdos programáticos.  

 A Escola de Matemática Aplicada FGV EMAp considera a avaliação do Projeto 

Pedagógico um processo contínuo e renovável, pois a própria discussão a respeito de estratégias 

e técnicas de aprendizado é por si mesma, um aspecto relevante do aprendizado. Esse 
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movimento, quando bem conduzido, leva à revisão dos planejamentos, o que significa o 

arejamento necessário e saudável do conjunto do projeto acadêmico.  

Nesse processo de avaliação do Projeto Pedagógico do curso, a Escola de Matemática 

Aplicada – FGV EMAp compreende que a autoavaliação institucional é um instrumento 

poderoso e permite o conhecimento das ações desenvolvidas pelos diferentes grupos 

acadêmicos, possibilitando a reflexão e o diálogo entre as áreas e agentes envolvidos no 

processo, de forma que as demandas sejam identificadas e atendidas em consonância com a 

proposta da instituição. A instituição compreende o processo avaliativo, como uma 

oportunidade de diagnosticar e definir prioridades, localizando os aspectos das ações 

educacionais e institucionais que demandam maior dedicação. Além disso, a avaliação permite, 

também, à escola voltar-se para si em busca da qualidade da Educação, tornando-se mais 

transparente e comprometida, e usando a autoavaliação como instrumento para identificar 

problemas, desafios e intervenções necessárias. 

Este é um processo avaliativo permanente de construção e formação, que contempla a 

observação do cotidiano acadêmico e institucional, os avanços e a qualidade alcançada pelo 

corpo docente, discente, administrativo e do grupo, ao final de um período de trabalho, seja este 

determinado pelo fim de um bimestre, semestre, de um ano, ou pelo encerramento de um 

projeto. 

Desta forma a Escola promove continuamente a reflexão sobre a proposta pedagógica 

vigente, tendo em vista a visão, a missão, e o planejamento estratégico a elas associado, os quais 

definem o que a instituição de Ensino Superior pretende ser. O processo de autoavaliação 

estimula e direciona mudanças para o crescimento da instituição, de forma a proporcionar visão 

sistêmica do processo avaliativo entre os setores, promovendo uma interpretação amplamente 

institucional, através da sistematização das informações, análise coletiva dos significados e suas 

realizações.  Neste sentido, a avaliação é vista como força transformadora, que impulsiona 

comportamentos e modela sistemas, sendo esta o meio condutor para o planejamento da 

instituição.  

Na avaliação do Projeto Pedagógico do Curso de Ciência de Dados a Instituição 

considera como pontos relevantes do processo: 

I. Critérios de avaliação; 

 

II. Procedimentos orientadores da prática avaliativa; 
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III. Correção e atualização periódica dos critérios e procedimentos adotados ao longo dos 

semestres; 

IV. Compreensão do grau de erro e acerto na adoção de determinadas medidas acadêmicas; 

V. Revisões periódicas dos processos de ensino-aprendizado adotados internamente;   

VI. Relatório Anual de Autoavaliação Institucional da Comissão Própria de Avaliação – 

CPA; 

VII. Apresentação e divulgação dos resultados finais das avaliações institucionais à toda 

comunidade acadêmica da Escola.  

A avaliação do Projeto Pedagógico é um mecanismo útil e necessário. O curso de 

Ciência de Dados possui essa prática bastante amadurecida e com a participação de toda a 

comunidade acadêmica. Esse amadurecimento se deve à consciência dos limites de qualquer 

mecanismo de avaliação, daí a necessidade de revisão a que ficam submetidos. O principal 

objetivo da Instituição é obter excelência no processo de ensino-aprendizagem, mas, sobretudo 

de confirmar na prática profissional bem sucedida dos seus egressos a eficácia da metodologia 

de escolhida. 

 

Avaliação institucional______________________________________ 

 

A Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp desenvolve sua avaliação visando 

qualidade do ensino oferecido e o desenvolvimento dos processos administrativos 

institucionais. A avaliação funciona como instrumento poderoso de gestão, no aperfeiçoamento, 

fortalecimento, transparência e objetividade ao que se propõe a instituição, pois com ele a IES 

identifica suas fragilidades do cotidiano acadêmico e institucional. A avaliação tem em seus 

objetivos gerais o autoconhecimento e a tomada de decisão, em todos os níveis da organização 

e gestão.  

A Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp compreende que a avaliação permite 

o autoconhecimento das ações desenvolvidas pelos diferentes grupos acadêmicos, possibilita 

reflexão e diálogo entre as áreas e agentes envolvidos no processo, de forma que as demandas 

sejam atendidas em consonância com a proposta da instituição.  

A instituição objetiva promover a reflexão sobre o modelo institucional vigente, tendo 

em vista a visão, a missão, e o planejamento estratégico a elas associado, os quais definem o 

que a instituição de ensino superior pretende ser. O processo de auto avaliação estimula e 
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direciona mudanças para o crescimento da instituição, de forma a proporcionar visão sistêmica 

do processo auto avaliativo entre os setores, promovendo uma interpretação amplamente 

institucional, através da sistematização das informações, análise coletiva dos significados e suas 

realizações, identificação das potencialidades, e das fragilidades detectadas para a definição de 

novas estratégias de ação, visando a superação.  Neste sentido, a avaliação é vista como força 

transformadora, que impulsiona comportamentos e modela sistemas, sendo esta o meio 

condutor para o planejamento da instituição.  

Para a instituição a avaliação é uma construção coletiva dos sujeitos que a integram 

através desta é possível promover dinâmica na participação dos diferentes agentes 

institucionais, conscientes de seus papéis e responsabilidades junto à comunidade acadêmica e 

institucional, de forma clara e progressiva. Seus 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, fundamentados na participação coletiva. A Escola de Matemática Aplicada 

– FGV EMAp compreende o processo avaliativo, como uma oportunidade de diagnosticar e 

definir prioridades, localizando os aspectos das ações educacionais e institucionais que 

demandam maior dedicação.  

A FGV EMAp compreende a avaliação institucional como um agente de 

transformações, uma vez que contribui significativamente, para que a instituição repense suas 

práticas administrativas, técnicas e pedagógicas, buscando um crescimento da escola como um 

todo, com uma prática multifacetada, contínua, processual e dinâmica, ao mesmo tempo em 

que reflete o seu papel na sociedade enquanto instituição socializadora.  

Além disso, a avaliação permite, também, à escola voltar-se para si em busca da 

qualidade da Educação, tornando-se mais transparente e comprometida, e usando a auto 

avaliação como instrumento para identificar problemas, desafios e intervenções necessárias. 
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CORPO DOCENTE___________________________________________ 

Critérios de Seleção e Contratação do Corpo Docente  
A admissão do professor é feita mediante processo seletivo com divulgação de edital 

em toda a comunidade acadêmica, outas instituições de ensino superior e no site da Escola e 

são considerados como critérios de seleção: títulos acadêmicos e principalmente produtividade 

acadêmica. A experiência anterior no magistério superior é levada em consideração ou em 

outras atividades de ensino ministradas em outras Instituições. 

Na seleção considerando os requisitos definidos no edital, além de avaliação de títulos 

e Currículo Lattes, os candidatos também são submetidos a entrevista e apresentação expositiva 

com tema a ser desenvolvido de acordo com a área de pesquisa do candidato. Todo o processo 

de seleção é acompanhado por uma banca avaliadora que é composta por 05 (cinco) professores 

doutores habilitados e nomeados pelo Colegiado, das quais um deles é o Coordenador de Curso. 

A contratação do professor é formalizada pela Mantenedora, segundo o regime das leis 

trabalhistas, observada os critérios e normas do Regimento da FGV EMAp e o Plano de 

Carreira Docente. 
 

Quadro do Corpo Docente – Titulação Acadêmica_________________ 

Ciente da necessidade de se trabalhar com um corpo docente qualificado, o Curso de 

Graduação em Ciência de Dados contará nos dois primeiros anos, com 18 professores titulados 

da seguinte forma:  

Graduação em Ciência de Dados  

Nome  Título  Regime de Trabalho 

Antonio Carlos Saraiva Branco  Doutor  Integral 

Asla Medeiros e Sá Doutora  Integral 

Eduardo Fonseca Mendes Doutor Integral 

Fernando de Holanda Barbosa Filho  Doutor Horista 

Flávio Codeço Coelho Doutor  Integral 

Hugo de La Cruz Doutor  Integral 

Jorge Poco Mestre Integral 

Júlio César Chaves Doutor Horista 

Maria Izabel Tavares Camacho Doutora  Integral 

Moacyr Alvim Horta  Doutor Integral 

Paulo Cezar Pinto Carvalho Doutor Integral 

Rafael Pinho Mestre Horista 

Renato Rocha Souza Doutor  Integral  

Rodrigo dos Santos Targino  Doutor Integral 

Sônia Durães Doutora Integral 

Walter Wagner Carvalho Sande Doutor Integral 

Yuri Fahham Saporito Doutor Integral 
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Administração Acadêmica____________________________________ 

 

A Escola de Matemática Aplicada FGV EMAp tem como Coordenador do Curso de 

Graduação em Ciência de Dados, o Professor Doutor Yuri Fahham Saporito. O Curso de 

Ciências dos Dados apresenta o seguinte organograma: 

 

 

 

 

 

Núcleo Docente Estruturante – NDE_________________________ 
 

O Núcleo Docente Estruturante de Curso (NDE) é órgão consultivo, responsável pela 

concepção do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação e tem por finalidade a implantação 

do mesmo. 

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

 

I. elaborar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), definindo sua concepção e fundamentos; 

II. estabelecer o perfil profissional do egresso do Curso; 

III. atualizar periodicamente o Projeto Pedagógico do Curso; 

IV. conduzir os trabalhos de reestruturação curricular do Curso, sempre que necessário; 

V. supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do Curso; 

VI. analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; 

COORDENAÇÃO DO CURSO 

Professor Doutor Yuri Fahham Saporito 

 

COLEGIADO 

DE CURSO 

PROFESSORES 

ALUNOS 

NDE 
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VII. promover a integração horizontal e vertical das atividades desenvolvidas no Curso, 

respeitando os eixos estabelecidos pelo projeto pedagógico; 

VIII. supervisionar as atividades de pesquisa desenvolvidas no Curso;  

IX. acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando a indicação ou substituição 

de docentes, quando necessário. 

 

O Núcleo Docente Estruturante será constituído por: 

 

I. mínimo de 5 (cinco) professores pertencentes ao corpo docente do Curso; 

II. 90% (sessenta por cento) de seus membros com titulação acadêmica obtida em 

programas de Pós-graduação Strito Sensu; 

III. todos os membros em regime de trabalho de tempo integral. 

O Núcleo reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de iniciativa do seu Presidente 

(coordenador do curso), semestralmente e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo 

Presidente (coordenador do curso) ou pela maioria de seus membros titulares. 
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Titulação e formação do coordenador do curso____________________ 

 

COORDENADOR DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DE DADOS 

Nome: Yuri Fahham Saporito 

E-mail: yuri.saporito@fgv.br 

Regime de Trabalho: Integral/40 horas. 

 

Possui graduação e mestrado em Matemática Aplicada pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (2008 e 2009) e doutorado em Finanças Quantitativas pela University of California, 

Santa Barbara (2014). É atualmente professor e pesquisador da Escola de Matemática 

Aplicada FGV EMAp da Fundação Getulio Vargas. 

 

Tem experiência nas áreas de Cálculo Estocástico e Finanças Quantitativas, atuando 

principalmente nos seguintes temas: Ciência de Dados aplicado a problemas em Economia e 

Finanças, cálculo funcional de Itô, path-depdence e modelos de volatilidade estocástica, 

métodos numéricos para calibragem e apreçamento de derivativos exótivos. 

 

I – Experiência Profissional: 

(a) Magistério superior:  

1 – De Julho/2015 até atual: Professor Adjunto de Matemática, Nível: Graduação e Pós-

Graduação na Fundação Getulio Vargas – FGV – tempo integral/40 horas.  

(b) Gestão acadêmica: 

1 – Coordenador do Projetos Internos – FGV EMAp. (Janeiro/2016 à atual). 

(c) Mercado Financeiro:  

1 – De Outubro/2014 até Julho/2015: Pesquisador Quantitativo de um dos maiores fundos de 

investimento do Brasil, a SPX Capital. 

 

2 – Coordenador de Projetos:  

Aperfeiçoamento do indicador de incerteza econômica para o Brasil – (2017 à atual) 

Descrição: Atualmente a incerteza econômica e política brasileira está em um nível tão elevado 

que políticas macroeconômicas tradicionais como a diminuição da taxa de juros e expansão 
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fiscal terão pouco ou quase nenhum efeito sobre os investimentos, o emprego e o crescimento 

econômico. Bloom (2013) associou a demora na recuperação da crise econômica de 2008-2009, 

pela economia americana, com o alto grau de incerteza vivenciado no período entre 2008 e 

2011. Diante dos efeitos negativos da incerteza na economia, torna-se relevante a continuação 

estudo sobre o assunto no Brasil. A importância deste projeto está na criação de importantes 

insumos para mensurar a incerteza e auxiliar em políticas macroeconômicas que visam dissipar 

os seus efeitos. 

 

FGVtrade - Um Sistema de Investimento para Ajuda no Aprendizado de Matemática 

Aplicada a Finanças – (2017 à atual) 

Descrição: O objetivo desse projeto é criar um sistema computacional para a simulação de 

investimentos. Nesse sistema, os alunos terão experiências reais do dia-a-dia do mercado 

financeiro, podendo aplicar os conhecimentos matemáticos e econômicos adquiridos nos cursos 

teóricos da EMAp/EPGE/EBAPE de forma prática. Acreditamos que esta experiência motivará 

os alunos a buscar novos conhecimentos (seja em disciplinas eletivas, trabalhos de conclusão 

de curso ou por conta própria) e, consequentemente, os preparará melhor para o mercado de 

trabalho na área de finanças, que é cada vez mais competitivo. 

 

3 - Outras Atividades 

 Integrante do Termo de Colaboração entre IMPA e Petrobras (2008-2010); 

 Revisor de periódicos internacionais em Matemática Aplicada e Finanças Quantitativas; 

 

Titulação e formação do coordenador adjunto do curso 

 

COORDENADOR ADJUNTO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DE 

DADOS 

Nome: Renato Rocha Souza 

E-mail: renato.souza@fgv.br 

Regime de Trabalho: Integral/40 horas. 
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Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro (1993), mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa 

Catarina (2000), doutorado em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Minas 

Gerais (2005) e pós-doutorado (01/2009-01/2010) em Tecnologias Semânticas para 

Recuperação de Informação - University of Glamorgan, UK, sob supervisão de Douglas 

Tudhope e com bolsa do CNPQ. 

 

É atualmente professor e pesquisador da Escola de Matemática Aplicada FGV EMAp 

da Fundação Getulio Vargas e professor colaborador da Escola de Ciência da Informação da 

Universidade Federal de Minas Gerais. É Visiting Fellow da University of Glamorgan (2009-

2014) e Editor Adjunto do periódico New Review of Hypermedia and Multimedia. 

 

Tem experiência na área de Ciência da Informação, com ênfase em Representação do 

Conhecimento e Recuperação de Informação, atuando principalmente nos seguintes temas: 

Sistemas de Recuperação de Informações, Processamento de Linguagem Natural, Indexação 

Automática, Representação do Conhecimento, Ontologias, Gestão do Conhecimento. Tem 

também experiência em Tecnologia na Educação, Software Educativo e Ensino a Distância. 

 

Pesquisa e Produção Científica________________________________ 

Iniciação Científica  

A Escola de Matemática Aplicada FGV EMAp estimula a realização e desenvolve 

projetos visando à descoberta de novas tecnologias nos segmentos em que atua, estabelecendo 

acordos com agências de fomento e financiamento de atividades de investigação. Assim, 

objetiva: 

 cultivar e estimular a atividade científica e o estímulo ao pensar crítico em qualquer 

atividade didático-pedagógica; 

 estimular a participação dos discentes nos projetos de iniciação científica e em pesquisas 

em andamento com os docentes do curso; 
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 dar continuidade ao programa de bolsas de pesquisa e iniciação científica, fortalecendo 

a participação discente; 

 programar e promover eventos científicos, estimular a participação de docentes e 

técnicos-administrativos em congressos, simpósios, seminários e encontros de pesquisa; 

 promover intercâmbio com instituições científicas; 

 realizar e incrementar a realização de convênios com entidades patrocinadoras e de 

fomento à pesquisa; 

 formar e estimular a formação de pessoal em cursos de pós-graduação; 

 manter e prover serviços de apoio indispensáveis, tais como biblioteca, bases de dados 

informatizadas, documentação e divulgação científica. 

A Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp fomenta a investigação científica 

através de diversos mecanismos institucionais. Subsidia e viabiliza a execução de projetos de 

pesquisa apresentados pelos docentes e estes subsídios incluem desde a disponibilização de 

infraestrutura para a realização da pesquisa, a alocação de carga horária dos docentes para este 

fim, o custeio das despesas e investimento para o andamento; o apoio na participação e 

apresentação, incluindo o auxílio nas viagens de para apresentação dos trabalhos em congressos 

nacionais e internacionais, da produção científica e seus resultados por alunos e professores em 

eventos científicos.  

As políticas de fomento às pesquisas adotadas pela Instituição e os investimentos 

realizados geram 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 academicamente e 

financeiramente a participar de eventos científicos como congressos, seminários e conferências. 

Os projetos de iniciação científica permitem aos alunos desenvolver 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. A Escola conta além do Programa 

PIBIC/CNPq (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação de Científica do Conselho 
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Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e com outros projetos apoiados pela 

Escola de Matemática Aplicada FGV EMAp. 

Assim, a produção científica, cultural, artística e tecnológica está presente no vasto 

material desenvolvido, como por exemplo: artigos publicados em periódicos científicos, livros 

ou capítulos de livros, trabalhos publicados em anais (completos ou resumos), tradução de 

livros, artigos publicados, propriedade Intelectual depositada, propriedade intelectual 

registrada, projetos e ou produções técnicas artísticas e culturais, produção didático-pedagógica 

relevante, publicada ou não publicada, entre outras produções científicas, culturais, artísticas e 

tecnológicas.  

 

Extensão_________________________________________________  

A Escola de Matemática Aplicada FGV EMAp entende que a extensão universitária é um 

processo educativo, sociocultural e de caráter científico, 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 universitária: 

I - Eventos técnico-científicos: organização de congressos, colóquios, encontros, seminários, 

ciclos de debates, simpósios, mesas redondas, conferências, oficinas, workshops, eventos artístico-

culturais com foco, conteúdos que privilegiem a educação continuada na área de estudo do 

educando.  

II- A integralização dos créditos em extensão no histórico escolar do estudante dependerá da 

apresentação dos documentos comprobatórios do aluno ao NAP (Núcleo de Apoio Pedagógico), e 

os créditos serão validados de acordo com o normativo de cada curso de graduação,  no número 

máximo de créditos possível realizados em projeto de extensão. 

 

III - Todas as Atividades de Extensão deverão ser registradas e previamente autorizadas pela 

Coordenação Acadêmica e Coordenação do Curso de Graduação em Ciência de Dados da FGV 

EMAp.  
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INSTALAÇÕES FÍSICAS__________________________________ 

Localização 
 

Localizada na Cidade do Rio de Janeiro, a Escola de Matemática Aplicada – FGV 

EMAp está situada na Praia de Botafogo nº 190, Zona Sul do Rio de Janeiro, em frente a uma 

das vistas mais bonitas e um dos pontos turísticos mais conhecidos do Brasil, o Pão de Açúcar. 

A cidade do Rio de Janeiro se destaca no cenário mundial por apresentar uma economia forte e 

promissora.  

Preocupada com o bem-estar de seus alunos, professores e funcionários, a padronização 

de um ambiente educacional de qualidade a Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp 

investiu ao longo dos últimos anos em novos equipamentos e manutenção de suas instalações.  

As instalações institucionais são adequadas para o pleno desenvolvimento das 

atividades acadêmicas. As salas de aula, as instalações administrativas, para docentes e 

coordenações de cursos são bem dimensionadas, dotadas de isolamento acústico, iluminação, 

climatização, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as condições de 

salubridade necessárias para o exercício dessa atividade. As instalações também dispõem de 

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, instalados em espaços adequados ao desenvolvimento das 

atividades, estão equipados com o material necessário para o funcionamento dos cursos 

oferecidos pela Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp. As instalações prediais 

apresentam-se em bom estado de conservação. Além disso, o espaço físico é adequado ao 

número de usuários. 

 

Infraestrutura Acadêmica_____________________________________ 

Salas de Aula e Auditórios  

A Instituição oferece instalações adequadas para o pleno desenvolvimento de atividades 

acadêmicas, contando com salas de aula e auditórios com capacidade entre quarenta e cinco e 

cinquenta alunos. As salas de aula e auditórios são climatizadas, bem iluminados, as cadeiras 

estão dentro dos padrões ergonômicos, com equipamentos audiovisuais e de informática, 

atendendo a todas as condições de necessárias ao processo de ensino-aprendizagem. Os 
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auditórios possuem bancadas fixas, no estilo anfiteatro. Todos os auditórios são dotados de 

recursos de cabeamento de rede lógica, estruturado, sendo que cada lugar nas bancadas possui 

ponto para instalação de laptops, com conexão à rede de informática da FGV. 

 

Auditório 12º andar 

 A Fundação Getulio Vargas disponibiliza o auditório Manoel Fernando Thompson 

Motta no décimo segundo andar para realização de eventos, seminários e workshops de grande 

porte. Este auditório possui cento e quarenta e quatro lugares em uma área de 238,49 m2 e conta 

com foyer externo com área de 68,88 m2 para coquetéis e afins. Está equipado com sistema de 

sonorização e gravação de áudio e imagem, dois telões para projeção e projetor multimídia. 

 

Instalações para Docentes  

A Escola de Matematica aplicada – FGV EMAp dispõe de salas para os professores, 

incluindo as salas do Diretor e dos Coordenadores. A Escola conta com salas, equipadas com 

computadores individuais, para todos os professores; para apoiar o trabalho destes, dispõe de 

um pool de impressoras.  

 

Área de Convivência Cultural e Acadêmica 

A FGV disponibiliza, nos terceiro, quarto e nono andares, espaços para convivência e 

infraestrutura para o desenvolvimento de atividades de recreação e culturais para alunos, 

professores e funcionários administrativos. Ademais, há espaços deste gênero também na 

Esplanada da Mantenedora. 

Biblioteca Mario Henrique Simonsen 
 

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 
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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, nas diversas bases de dados assinadas pela Instituição , aos artigos do Portal de 

Periódicos CAPES,  conteúdos de acesso aberto e, ainda  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 Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT); serviço de 

reprografia, visitas orientadas e a capacitação de usuários através de cursos, workshops e 

palestras. 

A Biblioteca funciona, na Praia de Botafogo, 186 – Centro Cultural,  de segunda à 

sexta-feira , no horário das 08h15 às 20h30 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 

http://sistema.bibliotecas-rj.fgv.br/
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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 títulos 96.225 e  210.774  exemplares,  

distribuídos entre livros, DVDs/vídeos, publicações eletrônicas, teses e dissertações, gravações 

sonoras, além de publicações periódicas em papel e eletrônicas. 

 A Biblioteca  disponibiliza  58 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, WEST LAW, HEINONLINE, VLEX, LEXIS 

NEXIS, INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF THE SOCIAL &BEHAVIORAL 

SCIENCE (SCIENCE DIRECT), PROQUEST DISSERTATIONS & THESES, THOMSON 

REUTERS,BLOOMBERG, ECONOMÁTICA, EMIS, BANKSCOPE, ORBIS, 

EUROMONITOR, S&P Capital IQ. EUROMONITOR. 

A Biblioteca disponililiza acesso remoto as 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 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 
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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. 

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, quanto por dotações oriundas de projetos de docentes e pesquisadores.  

Toda Comunidade FGV têm acesso irrestrito ao acervo e aos serviços da BMHS. 

 

Laboratórios de Informática_________________________________  

Em  seus laboratórios de informática, a FGV EMAp disponibiliza aos alunos uma avançada 

estrutura de informática, dotada de microcomputadores, impressoras e rede, permitindo ao 

aluno acesso à internet, intranet acadêmica, e-mails e softwares.  

Os alunos têm  à disposição uma intranet com todas as informações necessárias à 

condução do seu curso, tais como: disciplinas, horários, locais, material didático, bibliografia 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rdpcp/index
http://sistema.bibliotecas-rj.fgv.br/bmhs_politica_desenv


 

Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp 122 

por disciplina, perfil dos professores e das disciplinas por eles ministradas, além de atendimento 

personalizado, prestado pela secretaria da Escola.  

No que se refere à manutenção e conservação de equipamentos, a FGV EMAp adota 

política de preferência às empresas credenciadas pelos fabricantes. A FGV mantém contrato de 

terceirização de serviços de atendimento ao usuário, que contempla instalação e manutenção de 

hardware e software.   

A manutenção e a conservação dos equipamentos eletrônicos são de responsabilidade 

do Núcleo de Apoio ao Usuário, usualmente realizadas no local de trabalho por um funcionário 

da equipe de suporte técnico. Em casos cujo diagnóstico do equipamento requeira manutenção 

mais acurada, este é levado para o laboratório de manutenção, e o prazo para solução do 

problema é de 24 horas. Caso ultrapasse esse prazo, é alocada uma estação temporária para que 

o funcionário não deixe de trabalhar, até que seu computador tenha a manutenção concluída. 

A Instituição possui seus equipamentos interligados em rede de comunicação científica 

(internet), e o acesso aos equipamentos de informática está disponível em quantidade suficiente 

para o desenvolvimento das atividades. 

As instalações administrativas estão equipadas com  microcomputadores, garantindo 

agilidade na execução dos processos e no atendimento ao aluno. Foram adquiridos sistemas de 

informatização para o controle acadêmico (controle de notas, frequência, histórico escolar,

 gerenciamento  de disciplinas, envio de documentos, etc.); controle financeiro 

acadêmico (recebimentos, emissão de boletos, controle de baixa, etc.); e gerenciamento da 

biblioteca. O sistema de registro acadêmico está organizado e informatizado, conferindo 

agilidade no atendimento e diversificação de documentos disponibilizados. 

Recursos Tecnológicos de Laboratórios 

Laboratório Quantidade de  Computadores Especificação 

 

 

Laboratório 4º andar  

(Lab. 422) 

 

30 

• DELL Optiplex 3020; 

• Intel Core 15 – 4590 3.3 GHz; Intel 

Core 15-3330 3.2 GHz; 

• 8 GB; 

• 1 TB;   

• Windows SEVEN 64 bits; 
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• Monitores de 19”. 

 

Laboratório 5º andar 

(IMAC) 

10 

• IMAC;  

• Intel Core I 5 – 2.9 GHZ; 

• 8 GHZ DDR3 1600MHz;  

• 1T HD;  

• Monitores de 21”.  

 

Laboratório 8º andar 

(Lab. 813) 

23 

• Optiplex 3020 – DELL; 

• Intel Core 15 – 4590 3.3 GHz; 

• 8 GB 

• 1 TB 

• Windows SEVEN 64 bits; 

• Monitores de 19”. 

 

 

Laboratório 10º andar 

(Lab. 1016) 

 

14 

• Optiplex 3020 – DELL;  

• Intel Core I 5 – 4590 3.3 GHz;  

• 8GB;  

• 1 TB;  

• Windows SEVEN 64 bits; 

• Monitores de 19” 

  

 

Laboratório 13º andar 

(Lab. 1330) 

 

20 

• Think Centre M58/LENOVO; 

• PENTIUM E5400 2.7 GHz;  

• 2GB DDR2 400MHz;  

• 320 GB;  

• Windows SEVEN 64 bits; 

• Monitores de 19” 

 

 

 

 

Laboratório 1332 

 

 

 

51 

• ALL IN ONE - AT 2022 

/ITAUTEC; 

• CORE I 5 2.5GHz;  

• 4 GB;  

• 500 GB;  

• Windows SEVEN 64 bits; 

• Monitores de 19” 

 

 

 

 

Laboratório Centro 

Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

• DELL Optiplex 3040; 

• Intel Core 15 – 6500 2.5 GHz; Intel 

Core 15-2330 2.5 GHz; 

• 4 GB; 

• 500 TB;   

• Windows 10 ENT 64 bits; 

• Monitores de 21”. 
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12 

 

 

 

 

• DELL Optiplex 3040; 

• Intel Core 15 – 6500 2.5 GHz; Intel 

Core 15-2330 3.2 GHz; 

• 4 GB; 

• 500 TB;   

• Windows 10 ENT 64 bits; 

• Monitores de 21”. 

 

     Fonte: BMHS/FGV - 2018 e Fonte: DO FGV 2018 
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Relatório de Softwares  

Software (nome) Versão  Status  

Sistema Operacional 

Windows 10 
ENT x64 

Instalado 

Softwares Básicos 

Internet Explorer 
 

Instalado 

MS Office 
2016 

Instalado 

Antivírus McAfee  
 

Instalado 

AgentEPO McAfee 
 

Instalado 

Google Chrome 
 

Instalado 

7-zip 
 

Instalado 

Adobe Reader DC 
 

Instalado 

VLC    Instalado 

Java JDK     Instalado 

PDF Creator     Instalado 

Softwares Acadêmicos 

Software (nome) Versão Situação 

Eviews  9 Instalado 

MatLab  2017 Instalado 

IBM SPSS 25 Instalado 

R + RStudio  3.5.0\1.1.453 Instalado 

MikTex – Latex – Ghostscript    Instalado 

Grelt  2018 a Instalado 

Stata    Instalado 

Economática    Instalado 

NotePad++  7.5.7 Instalado 

DrRacket  6.12 Instalado 

Scilab  6.0.1 Instalado 

Inkscape  0.92.3 Instalado 

GNU Emacs 26 Instalado 

Python  3.7.0 Instalado 

GeoGeobra  6 Instalado 
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Haskel  8.4.3 Instalado 

LispWorks  6.1.1 Instalado 

Processing  3.3.7 Instalado 

Tecnic Center    Instalado 

Xlaunch  7.7.0.10 Instalado 

Xming  7.7.0.10 Instalado 

Netbeans IDE  3.3.7 Instalado 

Bizagi Modeler  3.2 Instalado 

SBCL  1.4.9 Instalado 

Spyder    Instalado 

Putty 0  0.70 Instalado 

PyCharm  2018.1.4 Instalado 

Anaconda  3.7.0 Instalado 

GSView  4.0 Instalado 

Dynare  4.5.4 Instalado 

Jupyter Notebook     Instalado 

Gephi     Instalado 

Softwares Big Data  

Software (nome) Versão Situação 

VirtualBox   5.2.14 Instalado 

Tanagra     Instalado 

HDP (Hadoop)  2.3.2 Instalado 

WinSCP   5.13 Instalado 

Tableau Reader  10.5.1 Instalado 

Dev-C++  4.9.2 Instalado 

Julia Pro  0.6.2.1 Instalado 

HeidiSQL  9.5.0.5196 Instalado 

MySQL   8.0.11 Instalado 

Power BI    Instalado 

 

A FGV EMAp disponibiliza aos seus alunos uma avançada estrutura de informática e 

tecnológica, dotada de microcomputadores, impressoras e rede, permitindo ao aluno acesso à 

Internet, intranet acadêmica, e-mails e softwares. 
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INFRAESTRUTURA GERAL E ADMINISTRATIVA_____________ 

Instalações Administrativas  
 

A FGV possui instalações compatíveis com sua estrutura organizacional e necessidade 

administrativa. No 5º andar do prédio está localizada a sala da Direção, do corpo docente e 

funcionários administrativos. A Secretaria de Registros Acadêmicos da FGV, que apoia a 

Escola, localiza-se no terceiro andar. Além disso, existem uma sala de reunião destinada aos 

trabalhos da CPA e uma sala de reunião para a Congregação, que podem ser utilizadas pelos 

funcionários administrativos e docentes, equipadas com computadores e televisores.  

 

Infraestrutura de Alimentação e Serviços  

Há vários restaurantes nas vizinhanças da Escola que, além disso, conta com uma 

cafeteria e restaurante, próprios no prédio onde funciona. Dois shoppings centers situam-se nas 

imediações da Escola, fornecendo à comunidade da FGV uma boa infraestrutura comercial. No 

mesmo prédio da FGV (térreo), encontra-se a sua Livraria.  

 

Instalações Sanitárias  

A FGV dispõe de sanitários femininos e masculinos, dotados de boxes destinados a 

pessoas portadoras de deficiências físicas. Os serviços de higienização são prestados por 

empresa terceirizada.  

 

Bicicletário  

Em 2012, a FGV inaugurou seu novo bicicletário no Rio de Janeiro. Localizado no 

prédio da Barão de Itambi, nº 60. O bicicletário é destinado ao uso de alunos e funcionários e 

dispõe de trinta e seis vagas. A iniciativa tem como objetivo atender à grande demanda de 

funcionários e alunos, e cooperar com a prefeitura da cidade do Rio no incentivo ao uso de 

bicicletas, ao invés de veículos automotores. Os interessados em utilizar o bicicletário devem 

realizar um cadastro na Gerência de Operações e Serviços (GOS), no mesmo edifício.  

 

Infraestrutura de Segurança  

No prédio onde funciona a FGV são atendidas as normas de segurança no tocante a 

pessoal e equipamentos. A observância a estas normas é garantida pelo setor da FGV 

denominado GOS – Gerência de Operações e Serviços. Este setor é subordinado à Diretoria de 

Operações da FGV (DO) e atua no gerenciamento das necessidades de infraestrutura e 
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operacionais dos edifícios da FGV no Rio de Janeiro localizados em Botafogo, Centro e Barra 

da Tijuca.  

 

Manutenção e Conservação das Instalações Físicas e Equipamentos  

A manutenção predial é de responsabilidade da Diretoria de Operações da FGV, área de 

Gerência de Operações, que terceiriza os serviços para a empresa Araújo Abreu S/A, uma das 

três maiores do ramo no Rio de Janeiro, e conta com a supervisão de dois engenheiros efetivos 

nos quadros da instituição. A FGV mantém um contrato de terceirização de serviços de 

atendimento ao usuário, que contempla instalação e manutenção de hardware e software.  

 

Adequação da Infraestrutura para o Atendimento aos Portadores de 

Necessidades Especiais 

Os Deficientes Físicos têm acesso às dependências da FGV EMAp pela entrada da Rua 

Barão de Itambi que oferece um amplo acesso para qualquer tipo de necessidade física e conta 

com profissionais treinados para conduzir alunos e visitantes com necessidades físicas ao 

elevador, que fica no mesmo nível da rua e que dá acesso a qualquer andar da Instituição. Não 

obstante, a comunidade acadêmica e os visitantes também podem entrar pela entrada da Praia 

de Botafogo - 190, também situado ao nível da rua. Esta entrada possui um elevador para 

cadeirantes. Além disso, existe uma rampa de acesso ligando a entrada principal, situada na 

Praia de Botafogo, ao Centro Cultural da Fundação Getulio Vargas.  

Neste sentido, no que se refere aos alunos com deficiência física, a FGV EMAp apresenta as 

seguintes condições de acessibilidade: 

a) Livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação de barreiras 

arquitetônicas); 

b) Vagas reservadas em estacionamentos nas proximidades das unidades de serviços; 

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

d) Portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira 

de rodas; 

e) Barras de apoio nas paredes dos banheiros; 

f) Lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos usuários de cadeira 

de rodas. 
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Em relação aos alunos portadores de deficiência auditiva, a FGV EMAp está igualmente 

comprometida, caso seja solicitada, a proporcionar intérpretes de língua de sinais, 

especialmente quando da realização de provas ou sua revisão, complementando a avaliação 

expressa em texto escrito ou quando este não tenha expressado o real conhecimento do aluno; 

flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico; aprendizado 

da língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita, (para o uso de vocabulário 

pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver matriculado); materiais de 

informações aos professores para que se esclareça a especificidade linguística dos surdos. 

Aos alunos portadores de deficiência visual, a FGV EMAp está comprometida, quando 

demandada, a proporcionar sala e material de apoio contendo: máquina de datilografia braille, 

impressora braille acoplada a computador, sistema de síntese de voz;·gravador e foto-copiadora 

que amplie textos; acervo bibliográfico em fitas de áudio; software de ampliação de tela; 

equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão subnormal; lupas, 

réguas de leitura; scanner acoplado a computador; acervo bibliográfico dos conteúdos básicos 

em braille. 

As salas de aula, auditórios e salas de estudo, todas oferecem amplo acesso aos portadores 

de necessidades físicas e aqueles lugares em que havia algum tipo de impedimento receberam 

rampas de acesso e corrimões. Os acessos as salas e auditórios são feitos através de rampas (no 

corredor dos pavimentos) de pequena inclinação, dotadas de piso antiderrapante e corrimão 

lateral para apoio. Além disso, a FGV EMAp possui normas internas sobre o tratamento a ser 

dispensado a professores, alunos e funcionários portadores de deficiência física, com o objetivo 

de coibir e reprimir qualquer tipo de discriminação. 

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

comunidade da Escola e usuários externos. Os Portadores de Necessidades Físicas possuem 

ótimas condições de acesso e de infraestrutura. A BMHS conta com duas mesas ergonômicas 

especiais para cadeirantes, equipadas com suporte monitor LCD Multidirecional e suporte 

livros multidirecional. Os computadores estão equipados com os programas DosVox, NVDA e 

Jaws. O projeto de adaptação das instalações da Biblioteca aos PNE incluiu, ainda, a compra 

de equipamentos, como Ampliador de Caracteres Automático – myReader 2 e Digitalizador e 

Leitor Autônomo – POET COMPACT2+. Pode-se dizer que a BMHS dispõe de um Ambiente 

de Acessibilidade e Tecnologia Assistida, o que implica oferecer aos portadores de 

necessidades físicas outros serviços, a exemplo de: Orientação ao usuário no uso adequado do 

acervo e recursos tecnológicos; Leituras e digitalização de material didático; Mesas para 
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cadeirante. Além destes equipamentos, os sanitários femininos e masculinos do andar da 

Biblioteca foram reformados, para possibilitar a criação de um terceiro sanitário preparado para 

receber Portadores de Necessidades físicas.  

 

Serviço Médico e Serviço de Assistência Social  

Para atendimento médico, em casos de emergência para alunos, funcionários e 

professores da instituição, localiza-se no 15º andar do Edifício Sede da FGV a SESMT – 

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. O atendimento da 

SESMT ocorre de segunda a sexta-feira, de 08h às 22.00h. A equipe da SESMT é composta 

por dois médicos, em regime de revezamento de turnos, duas enfermeiras e uma secretária. 

Funciona junto a SESMT também o Serviço de Assistência Social da FGV que conta com uma 

assistente social.  

 


