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1. Apresentação da Comissão Própria de Avaliação – CPA Escola de Matemática
Aplicada – EMAp.
A Comissão Própria de Avaliação – CPA da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas, de
acordo com a Lei 10.861/2004 – SINAES, possui as atribuições de conduzir os processos de avaliação
internos da Instituição, bem como sistematizar as informações prestadas ao Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais – INEP.

2. Composição da CPA – FGV/EMAp - 2014
A CPA é composta por uma equipe heterogênea, formada por um Coordenador, representante do Corpo
Discente, representante do Corpo Técnico-administrativo, representante do Corpo Docente e da Sociedade
Civil Organizada, conforme exposto no quadro a seguir:

Hugo de La Cruz Cansino
Antônio Carlos Saraiva Branco
Phillipe Santos Amato
Guilherme Paulino Passos
Cláudia Helena Peçanha Cossich Pereira
Lindolpho de Carvalho Dias
Cirlei Oliveira

Coordenador
Representante do Corpo Docente
Representante do Corpo Discente
Representante do Corpo Discente
Representante do Corpo Técnico- Administrativo
Representante da Sociedade Civil
Secretária

Esta comissão tomou posse em 20 de janeiro de 2014.

3. Identificação da Instituição e 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
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Telefone: (21) 3799-5501
Fax: (21) 3799-5921
Página web: http://www.fgv.br

Instituição Mantida
Código da Instituição: 13695
Nome: Escola de Matemática Aplicada - EMAp
Organização Acadêmica: Faculdade
Categoria Administrativa: Privada sem fins lucrativos
Diretor: Prof.ª Maria Izabel Camacho
Coordenador Graduação: Paulo Cezar Pinto Carvalho
Coordenador Mestrado: Renato Rocha Souza
Endereço: Praia de Botafogo, 190, 5º andar - CEP: 22250-900
Telefone: (21) 3799-5711/ 3799-6600
E-mail: izabel.camacho@fgv.br
Página web: http://www.fgv.br/emap

4. Localização
Localizada na Cidade do Rio de Janeiro, a Escola de Matemática Aplicada – FGV/EMAp está situada na Praia
de Botafogo, 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.
Em 2012, o Governo brasileiro recebeu com satisfação a decisão tomada na 36ª Sessão do Comitê do
Patrimônio Mundial da UNESCO de inscrever a Paisagem Cultural da cidade do Rio de Janeiro na lista do
Patrimônio Mundial. A UNESCO considerou ser o Rio de Janeiro exemplo único de interação entre o homem,
a cidade e a natureza, resultando em conjunto de áreas públicas, jardins históricos, parques e monumentos
naturais que conferem valor universal ao bem proposto, digno de ser partilhado por toda a humanidade e por
todas as gerações, no presente e no futuro. Ressalte-se que o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios
avaliou “não constar hoje da Lista do Patrimônio Mundial qualquer paisagem cultural com a combinação de
valores e atributos presentes no Rio de Janeiro”.
A cidade foi escolhida para sediar os principais eventos esportivos nos últimos anos: a Jornada Mundial da
Juventude, a Copa das Confederações de 2013, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Eventos
que exigem enormes investimentos em infraestrutura e modernização, com significativas
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mudanças na paisagem, no transporte, revitalizando áreas e gerando empregos, lançando desafios sociais,
econômicos e culturais.

5. Introdução
A Escola de Matemática Aplicada - EMAp desenvolve sua autoavaliação 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 - 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 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 - EMAp compreende o
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processo avaliativo, como uma oportunidade de diagnosticar e definir prioridades, localizando os
aspectos das ações educacionais e institucionais que demandam maior dedicação.
A 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.
O presente relatório tem como objetivos sumarizar as atividades desenvolvidas e apresentar os
resultados produzidos através do processo de auto avaliação institucional realizados no ano de 2013.
Após apresentação das atividades realizadas no ano de 2012 será apresentado um relatório que
contempla as dimensões estabelecidas nas Diretrizes para a Avaliação das Instituições de Educação
Superior, em sua lei nº. 10.861, de 14 de Abril de 2004, em seu artigo 3o descrevendo:
a) as potencialidades;
b) as fragilidades
c) as ações planejadas e/ou realizadas;
d) Como são incorporados estes resultados no planejamento da gestão acadêmicoadministrativa

6. Metodologia
O processo de autoavaliação se realiza mediante discussões, aplicações de questionários de avaliação de
desempenho, e análise destes instrumentos. Tem como meta definir os objetivos a serem alcançados, gerando
nos membros da comunidade, comprometimento e envolvimento no processo, e estimular em todos os
envolvidos as responsabilidades para a realização do processo de auto avaliação institucional.
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.
Com os resultados obtidos, através da estratégia de operacionalização citada, foi possível construir uma
análise quantitativa e qualitativa de cada indicador sob seus diversos aspectos, fornecendo uma imagem geral
da IES em seus diversos setores. A partir da identificação das fragilidades, relacionadas com os indicadores,
serão elaboradas sugestões e propostas para que cada setor da IES programe da forma mais adequada.
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7. Recursos
Os recursos usados na elaboração do Relatório de Autoavaliação da IES foram, entre outros:
•

Projeto Pedagógico Institucional - PPI;

•

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI;

•

Entrevistas;

•

Questionário;

•

Avaliação Institucional.

8. Objetivos do Processo de Autoavaliação
 Objetivos Gerais da Auto Avaliação
A Escola, ao estabelecer um sistema de autoavaliação, tem como objetivo verificar a compatibilidade entre a
excelência acadêmica que procura desempenhar em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão e a
qualidade percebida pelos diferentes atores que participam do processo, isto é, professores, alunos,
funcionários técnico-administrativos, ex-alunos e a sociedade civil, por meio de representantes selecionados
pela Escola. Além disso, avalia as possibilidades de implantação de melhorias em suas atividades acadêmicoadministrativas. O projeto de autoavaliação objetiva, ainda, promover reflexão sobre o modelo institucional
vigente, tendo em vista a visão, a missão e o planejamento estratégico a ele associado, que definem o que a
instituição de ensino superior pretende ser.
 Objetivos Específicos da Auto Avaliação
A Escola de Matemática Aplicada – EMAp tem por objetivos específicos no seu processo de auto Avaliação:
•

Avaliar a instituição como uma totalidade integrada, permitindo a autoanálise valorativa da coerência
entre a missão e as políticas institucionais efetivamente realizadas, visando à melhoria da qualidade
acadêmica e o desenvolvimento institucional;

•

Gerar, nos membros da comunidade acadêmica, autoconsciência de suas qualidades, problemas e
desafios para o presente e o futuro, estabelecendo mecanismos institucionalizados e participativos
para a sua realização;

•

Produzir conhecimento para a tomada de decisão dos dirigentes da Instituição em relação à melhoria
contínua de qualidade dos serviços desenvolvidos;

•

Identificar os acertos da Instituição e as possíveis causas dos seus problemas e deficiências;

•

Aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo docente e técnicoadministrativo;

•

Fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais;
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•

Tornar mais efetiva a vinculação da Instituição com a comunidade;

•

Julgar acerca da relevância científica e social de suas atividades e produtos; e

•

Prestar contas à sociedade sobre os serviços desenvolvidos.

A partir dos resultados das avaliações realizadas, a direção da Escola de Matemática Aplicada reflete sobre
sua gestão acadêmica e administrativa nos seguintes aspectos: Projeto pedagógico nos diferentes níveis de
ensino em que atua (graduação e pós-graduação); Preocupação com a inserção de seus profissionais no
mercado de trabalho (aceitação da sua proposta do perfil do egresso); Quadro docente (quantidade, qualidade,
formação, experiência profissional, produção acadêmica, política de pessoal, carreira etc.); Infraestrutura
física e recursos tecnológicos (biblioteca, laboratórios, salas de aula, auditórios etc.); Adequação de seu
quadro técnico-administrativo (quantidade, qualificação, adequação às atividades realizadas; Adequação de
sua política de ensino e pesquisa com aquela estabelecida pelo Ministério da Educação e da Cultura, e às
melhores práticas utilizadas por instituições com características semelhantes à nossa Escola; e Contribuição da
Escola para o desenvolvimento do país, conforme estabelecido em sua missão e reconhecido durante sua
história, desde a sua criação.
Com o processo de auto avaliação, a instituição se compromete a reorientação pedagógica que promova nos
agentes educativos reflexão sobre suas práticas, diálogo entre si, visando a construção de parcerias
inteligentes. Durante o processo de avaliação, mudanças são introduzidas e novas práticas acabam são
incorporadas. E, a partir dessas mudanças, reformas são implantadas no sentido de garantir e proporcionar
avanços no âmbito do processo de ensino e aprendizagem e de formação, com objetivos voltados para a
melhoria da qualidade do ensino oferecido pela FGV/EMAp.

9. Metodologia Aplicada ao Processo de Auto Avaliação
Para a Escola, a avaliação é uma construção coletiva dos sujeitos que a integram. Neste sentindo busca-se
promover a participação dos diferentes agentes institucionais, conscientes de seus papéis e responsabilidades
junto à comunidade acadêmica e institucional, de forma clara e progressiva. Os resultados são socializados de
forma transparente, a fim de dar credibilidade ao processo. Tudo isso para atingir padrões de desempenho e
qualidade, considerados necessários para uma educação democrática, construtiva e emancipadora.

A

instituição compreende o processo avaliativo como uma oportunidade de diagnosticar e definir prioridades,
identificando os desafios educacionais e institucionais que demandam maior dedicação.
O processo de auto avaliação realiza-se de várias formas, entre elas: discussões, aplicação aos alunos,
professores e funcionários de questionários de avaliação, levantamento e tratamento dos dados, análise e
divulgação dos resultados.
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A metodologia utilizada na auto avaliação conforme estabelecido em seu regulamento, segue as etapas
descritas a seguir:
•

Elaboração dos instrumentos – para cada item da avaliação que compõe a estrutura da Escola, utilizase um questionário que contempla as características desenvolvidas nas atividades realizadas, tendo
como referência os padrões estabelecidos pela Instituição e os instrumentos de avaliação oficiais;

•

Definição do universo da pesquisa – os atores da comunidade acadêmica e representantes das
categorias previstas na Lei dos SINAES são envolvidos no processo;

•

Correlação instrumento/elemento – para cada elemento do universo da pesquisa existe um
questionário de avaliação diferenciado;

•

Aplicação dos instrumentos - distribuição dos questionários no período reservado para essa atividade;

•

Coleta e tratamento dos dados;

•

Tabulação dos dados – após o recebimento dos questionários, é feita a tabulação dos dados. Os dados
são tabulados agrupando-se as informações de acordo com os critérios estabelecidos previamente pela
CPA;

•

Elaboração dos relatórios – com base nos dados coletados, são elaborados relatórios para permitir a
disseminação do conhecimento sobre a Instituição, tanto interna quanto externamente. Este
conhecimento possibilita o contínuo processo de aperfeiçoamento acadêmico;

•

Envio de relatórios e discussões – os relatórios são enviados aos responsáveis pelas áreas que
participam do processo, com o objetivo de promover discussões que resultem na melhoria contínua
com a qual a Instituição está comprometida; e

•

Reuniões – para apresentação de sugestões, discussões e encaminhamentos para os diferentes setores
apresentando panoramas do processo de avaliação e resultados alcançados no ano letivo corrente.

O conjunto de avaliações realizadas resulta na construção de um sistema de informações com uma
estrutura interativa que auxilia na tomada de decisões, conforme os objetivos propostos,
estabelecidos previamente.

10. Sobre a Escola de Matemática Aplicada – EMAp
Em Abril de 2007, a Fundação Getúlio Vargas, identifica a necessidade de atuar na área de Matemática
Aplicada e Tecnologia da Informação. No início de 2008 o grupo informal de professores que atuavam com as
disciplinas de Matemática nas graduações da EPGE e EBAPE, além de desenvolverem projetos em parceria
com unidades internas e órgãos externos, foi agregado em um Centro de Matemática, ligado diretamente à
Presidência. No princípio de 2009 foi aprovada a criação da Escola de Matemática Aplicada e foi submetida
ao MEC a proposta de criação de um curso de Graduação em Matemática Aplicada. Apesar de o grupo ter
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sido criado como uma Escola, internamente passou a ser denominado Centro de Matemática Aplicada (CMA).
Em 2010, submete a proposta de seu curso de Mestrado em Modelagem Matemática da Informação, além de
ver intensificadas as relações com as outras unidades da FGV.
Em 2011, após a aprovação das propostas de cursos de Mestrado e de Graduação, assume formalmente o
nome de Escola de Matemática Aplicada (EMAp), que substituiu a denominação do Centro de Matemática
Aplicada (CMA) com vistas a padronização em relação às outras unidades. Também em 2011 são efetivados
os planos de carreiras e o contingente de profissionais aumenta e passa a ser composto por 11
professores/pesquisadores em tempo integral, além de uma secretária, uma assistente administrativa-financeira
e 4 estagiários (em níveis de graduação, mestrado e doutorado). Em 2012, além do início de seu curso de
graduação, foram selecionados mais dois professores pesquisadores, além de termos recebido os primeiros
pesquisadores de pós-doutorado, financiados por bolsas da FGV. Dois professores saíram em estágio pós
doutoral no exterior (Reino Unido e França), e espera-se que o processo de capacitação docente continue nos
anos vindouros. Foi contratada uma profissional de marketing para auxiliar a criação de conteúdo e ações de
publicidade, ampliar o processo de divulgação dos produtos da EMAp na mídia e fortalecer as relações
internas com a SCM, coordenando as atividades específicas como o “Dia FGV”. O espaço físico sofreu
expansão e percebeu melhorias na infraestrutura, embora ainda aquém dos ritmos observados de crescimento e
demanda.
Desde sua concepção, a escola propicia e preconiza uma estrutura fortemente matricial, aproveitando ao
máximo a infraestrutura existente nas unidades acadêmicas e institutos da FGV.
Neste espírito planeja sua expansão contínua, no sentido de atender às crescentes demandas que vem
recebendo, tanto internamente quanto externamente.

10.1 Mestrado em Modelagem Matemática da Informação
O Programa de Mestrado em Modelagem Matemática da Informação objetiva formar quadros docentes de
nível superior e pesquisadores de ponta na área de Matemática Aplicada, além de profissionais inseridos em
situações de uso intensivo de informações, atuando em empresas pertencentes aos diversos setores da
economia.
As temáticas de pesquisa propostas para o Mestrado se abrigam sob a égide da crescente área da matemática
da informação, tendo objetos empíricos oriundos das ciências exatas, ciências da vida e ciências socialmente
aplicáveis. Desta forma, o curso de Mestrado Acadêmico a ser oferecido pela EMAp se apoiará no tripé
formado pela Matemática Aplicada, pela Ciência da Informação e pela Ciência da Computação, com aportes
temáticos e contextuais das ciências sociais, ciências econômicas, ciências biológicas e da saúde, dentre
outras.
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A atuação da Escola de Matemática Aplicada nas diferentes áreas de aplicação da Matemática se dá através
das linhas de pesquisa, seus temas e subtemas; embasadas em um corpo docente de formação multidisciplinar,
a diversificação temática e a abrangência teórica necessárias à confluência destes campos do conhecimento.
Em suma, os objetivos do curso de Mestrado estão em consonância com as tendências da pesquisa que
apontam para uma confluência das atividades de Modelagem Matemática, Ciência da Computação e Ciência
da Informação, e buscam a adequação a um panorama científico, profissional e social vislumbrado para os
anos vindouros. Além disso, dá continuidade à estratégia institucional de excelência preconizada pela FGV,
consolidando sua atuação na área.

10.2 Graduação em Matemática Aplicada
 Curso e Ato Legal
O curso de Graduação em Matemática Aplicada da EMAp tem seu funcionamento autorizado pela Portaria no.
285 de 22/07/2011 da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, D.O.U. no. 144 de
25/07/2011, conforme Parecer CNE/CES no. 120/2011, processo e-MEC 200815103.
A Graduação compartilha do corpo docente dos programas de pós-graduação e herda sua tradição acadêmica
no ensino e pesquisa de qualidade internacional. O curso de graduação em Matemática Aplicada da FGV foi
criado a partir da constatação do aumento na utilização de técnicas matemáticas, cada vez mais sofisticadas,
em conjunto com técnicas computacionais, para tratamento e visualização de grandes volumes de dados, tanto
do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo.
Aplicada para atividades tão diversas como o combate ao crime, o mapeamento de tendências
socioeconômicas e a compreensão das dinâmicas de propagação de doenças infectocontagiosas, a utilização e
concepção do estado da arte de técnicas de essência matemática, informacional e computacional são

fundamentais para que as organizações construam e mantenham vantagem competitiva, através do
monitoramento ambiental, análise de cenários e planejamento estratégico.
A graduação em Matemática Aplicada tem por objetivo formar profissionais especializados para fazer frente a
essas necessidades e aos desafios associados.

11. A Escola de Matemática Aplicada em 2014
No ano de 2014 iniciamos a quarta turma do Mestrado em Modelagem Matemática da Informação e a terceira
turma de Graduação, ambas com perfis que denotam uma melhoria contínua. Ressaltamos, também, a defesa
de quatro dissertações e a segunda turma, através do IDE, de especialização no tema “Big Data”. Além da área
de Ensino, a Escola continuou atuando em Projetos de Desenvolvimento, tanto internos quanto externos,
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ampliando o seu leque de parcerias. O número destes projetos tem crescido sobremaneira, sendo que
praticamente cada professor, hoje, participa de um ou mais destes projetos. Houve uma nova contratação de
Professor/Pesquisador e em 2015 provisionamos novas contratações que atenderão o crescimento dos
encargos didáticos. Foram aprovados para 2015 dois projetos de pesquisa aplicada, a saber, “Índice Espacial
de preços ao Consumidor para o Rio de Janeiro” e “Otimização Integrada de Produção de Energia Elétrica e
Usos Múltiplos da Água”.

12. Apresentação e Análise do Relatório de CPA e as Dimensões
Neste relatório, são destacadas as ações realizadas e os resultados alcançados relativos aos cinco eixos que
comtemplam as dez dimensões dispostas no art. 3º da Lei Nº 10.861, que institui os SINAES, a forma de
tratamento destes resultados, a identificação dos desafios a serem ultrapassados e como estes resultados são
incorporados no planejamento da gestão acadêmico-administrativa da Escola.

12.1 Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional
Processos de autoavaliação são importantes em qualquer organização e, sobretudo em instituições de
ensino superior. O processo de avaliação realiza-se de várias formas, entre elas: discussões, aplicação
aos alunos, professores e funcionários de questionários de avaliação, levantamento e tratamento dos
dados, análise e divulgação dos resultados. O conjunto de avaliações realizadas resulta na construção
de um sistema de informações com uma estrutura interativa que auxilia na tomada de decisões,
conforme os objetivos propostos, estabelecidos previamente.
O processo de avaliação institucional na Escola de Matemática Aplicada se divide em quatro
etapas: sensibilização e mobilização, diagnóstico institucional e avaliação, análise dos resultados e
divulgação.
As etapas do processo de avaliação, previstas no Projeto de Avaliação Institucional, podem ser
descritas da seguinte forma:
I.

Sensibilização e Mobilização: processo que acompanha todas as etapas da avaliação, através
de programação continuada de seminários, reuniões, debates, palestras, distribuição de
material, etc. O objetivo desta fase é estimular o caráter participativo e continuado da
avaliação.

II.

Diagnóstico Institucional e Avaliação: global, de base quantitativa, com informações
coletadas, considerando as dez dimensões do SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior.

12/67
Fundação Getúlio Vargas - FGV

Escola de Matematica Aplicada - EMAp

III.

Análise dos Resultados: Tais informações permitem uma radiografia da situação atual da
FGV/EMAp, servindo como base, tanto para a autoavaliação como para a avaliação externa.
São sugeridos os indicadores utilizados pelas comissões de avaliação das condições de ensino
do INEP e os utilizados pela CAPES.

IV.

Divulgação dos Resultados: são divulgados internamente e discutidos entre a CPA e os
dirigentes da FGV/EMAp os dados obtidos no diagnóstico institucional e avaliação. Esperase com esta última etapa, a realimentação e difusão da avaliação, a análise pelos órgãos
colegiados da Escola e dos seus gestores, aos quais cabe a responsabilidade de tomar decisões
e implementar medidas consideradas necessárias para corrigir distorções e para melhorar a
qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão na FGV/EMAp. Este é o momento
em que é dada publicidade ao processo avaliativo, encaminhando um relatório final para os
setores internos da instituição e os diversos segmentos da comunidade externa.

Etapas do Processo de Avaliação

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Sensibilização e Mobilização
Diagnóstico e Avaliação
Análise dos Resultados
Divulgação dos Resultados

A autoavaliação da Escola de Matemática Aplicada – FGV/EMAp conta, na constituição de sua
CPA, com a participação de toda comunidade acadêmica, técnica e administrativa. Além disso, o
processo avaliativo conta a participação de representantes da sociedade civil organizada, que
integram também a composição da CPA. A participação destes atores institucionais é verificada em
todas as etapas da autoavaliação.
Os processos de autoavaliação são conduzidos pela CPA buscando garantir a participação de todos
os segmentos da comunidade acadêmica e de representantes da sociedade civil organizada, a ampla
publicidade dos atos da comissão, além da irrestrita autonomia em relação à alta gestão da IES e aos
interesses das classes docentes e dos demais setores administrativos.
Na etapa de preparação, por intermédio da CPA, estes atores são levados a refletir sobre a
autoavaliação, assim como planejar o processo avaliativo.
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Na etapa de desenvolvimento, estes atores integrantes da CPA são solicitados a colaborar ativamente
nas discussões das quais resultarão as análises e preenchimento das informações pertinentes as dez
dimensões avaliadas pelo artigo 3º da Lei 10.861/2004.
O conjunto de avaliações realizado pela FGV/EMAp resultará na construção de um sistema de
informações com uma estrutura interativa para auxiliar na tomada decisões. Com base nos dados
coletados serão elaborados relatórios para permitir à Instituição tomar conhecimento dos desafios
evidenciados, o que possibilitará o contínuo processo de aperfeiçoamento acadêmico. Os resultados
são encaminhados aos responsáveis pelos setores e aos representantes envolvidos no processo, de
forma a promover discussões que resultarão na melhoria contínua com o qual a FGV/EMAp está
comprometida.
Os desafios encontrados por esses resultados tem a finalidade de priorizar as ações a curto, médio e
longo prazo. Deste modo, estabelecer etapas para alcançar as metas para o futuro. Os resultados das
avaliações sugerem revisão de ações e redirecionamento das estratégias de atuação da Instituição.
Servem ainda como ferramenta para o planejamento e gestão institucional, como instrumento de
acompanhamento do desempenho acadêmico e do processo sistemático de informações à sociedade.
Os relatórios gerados servem para que a FGV/EMAp identifique os pontos fortes e os desafios a
serem enfrentados, envolvendo-se num processo de reflexão sobre as causas das situações positivas e
negativas, assumindo assim a direção efetiva de sua gestão política, acadêmica e científica. Os
resultados, portanto, também servem de base para revisar o planejamento das ações da Escola, bem
como os projetos pedagógicos dos cursos.
A divulgação das análises dos resultados do processo de avaliação institucional e das avaliações
externas são divulgados internamente e discutidos entre a CPA e os dirigentes da FGV/EMAp os
dados obtidos no diagnóstico institucional e avaliação. Espera-se com esta última etapa, a
realimentação e difusão da avaliação, a análise pelos órgãos colegiados da Escola e dos seus
gestores, aos quais cabe a responsabilidade de tomar decisões e implementar medidas consideradas
necessárias para corrigir distorções e para melhorar a qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e
da gestão na FGV/EMAp. Este é o momento em que é dada publicidade ao processo avaliativo,
através dos canais de comunicação da instituição (site, intranet, folhetos, palestras, worshops)
encaminhando um relatório final para os setores internos da instituição e os diversos segmentos da
comunidade externa.
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12.2 Eixo 2 – Desenvolvimento 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.
Esta Missão se traduz nas seguintes premissas de Negócio:
•

Atuar em Ensino - Graduação, Pós graduação e Extensão

•

Desenvolver Pesquisa Acadêmica e Aplicada

•

Atuar em Projetos de desenvolvimento

•

Contribuir para as iniciativas de Think Tank

•

Gerar bens públicos

Dentre as áreas de atuação onde se identificam oportunidades, pode-se ressaltar:
•

Gestão e Modelagem de Informação: Big Data e Data Analytics

•

Modelagem matemática de sistemas complexos

•

Tecnologia para ensino e avaliação em massa

Para lidar com as oportunidades mapeadas, almeja-se desenvolver ou consolidar expertise nos
seguintes temas de pesquisa:
•

Otimização e Controle

•

Estatística e Machine Learning

•

Simulação Computacional/Computação Científica;
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•

Processamento de Linguagem Natural

•

Modelagem do Conhecimento

A Escola de Matemática Aplicada é o lugar para onde convergem diversas pessoas. Essa diversidade
necessita de um olhar que consiga, além de valorizar as diferenças, entendê-las no âmbito do
processo pedagógico e da ação educativa pertinentes à unidade escolar.
Em 2013 Escola de Matemática Aplicada – EMAp percebeu a necessidade de investir em áreas
sociais e identificou a importância de dar aos seus alunos uma visão ampla do processo de ensino e
aprendizagem, fazendo com que eles percebam os diferentes níveis sociais inseridos em um mesmo
local.
Partindo dessa premissa, em 2013, a Escola de Matemática Aplicada preocupou-se em ressaltar nos
seus alunos o papel da instituição na valorização das diferenças e a percepção da importância do
coletivo e da interdependência entre os sujeitos, de maneira a promover além da construção de uma
formação profissional ética e dinâmica, mas também com consciência social. Neste sentido, a
instituição tem investido ainda mais na conscientização das responsabilidades para com a sociedade,
através de apoio aos seus professores e alunos em projetos de responsabilidade social, oferecendo
estrutura para seu desenvolvimento e aplicação.

Curso de verão para estudantes de Ensino Médio - Instituto Social Para Motivar,
Apoiar e Reconhecer Talentos (ISMART)
Em parceria com o Instituto Social Para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos (ISMART),
com o Espaço Ciência Viva e com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio
de Janeiro (Faperj), a Escola de Matemática Aplicada - EMAp realizou de 14 a 25 de janeiro de
2013 o seu primeiro Curso de Verão para alunos de escolas do Ensino Médio.
O objetivo do programa é desenvolver jogos educativos a partir das informações biológicas e de
modelagem matemática abordadas no curso. Os instrutores são alunos de graduação e de pósgraduação da FGV e UFRJ. O curso será realizado no edifício sede da FGV, em Botafogo.
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FGV/EMAp apresenta profissão em Matemática Aplicada para alunos do Ensino
Médio – Dia FGV
No Dia FGV, evento que recebe alunos de Ensino Médio para conhecerem a Fundação e suas
Escolas, o professor Walter Sande apresenta a carreira em Matemática Aplicada e as diversas
oportunidades no mercado de trabalho.
A palestra da FGV/EMAp conta também com a presença dos alunos de graduação da Escola, que
compartilharam suas experiências e expectativas em relação ao curso. "Garanto para vocês que é
bem mais divertido do que parece", comentou Elisa Mussumeci, estudante do terceiro período, com
os vestibulandos. José Valentim, também aluno da FGV/EMAp, destacou sua nova experiência na
FGV. "Aqui você não abaixa a cabeça e só estuda, pois existe uma interação contínua com os
professores e demais alunos, além de uma ótima infraestrutura que estimula o aprendizado".
A Escola de Matemática Aplicada da FGV vem realizando encontros em instituições educacionais do
Rio de Janeiro, e o que se percebe é que há uma carência de informação sobre a profissão em
Matemática Aplicada. "Muitos estudantes chegam nestes eventos achando que a Matemática só está
nas salas de aula. Quando mostramos a eles a infinidade de possibilidade no mercado de trabalho, as
opiniões e o interesse mudam", observou o professor Walter Sande, responsável pela atividade. Ele
apontou também que os alunos ficam surpresos em saber como a matemática está no nosso dia-a-dia
e o que ela é capaz de oferecer e fazer pelos setores públicos e privados, além da forte demanda por
estes profissionais que vai além do meio acadêmico.

Dias da visita FGV/EMAp
Junho

Julho

Agosto

Outubro

04 e 10

16 e 24

08,11 e 25

28
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Criado em 2011, o Time FGV Rio é formado por estudantes de graduação da Fundação Getulio
Vargas do Rio de Janeiro. O Time busca unir teoria e prática para promover o desenvolvimento
local. Atualmente conta com 27 membros, graduandos de Administração, Ciências Sociais, Direito,
Economia e Matemática.

Missão
Promover a igualdade de oportunidades em comunidades cariocas com desvantagem social, por meio
do conhecimento e das capacidades dos alunos de graduação da Fundação Getulio Vargas do Rio de
Janeiro, em projetos de Educação e de Empreendedorismo Sustentável que unam empresas, governo
e academia às comunidades.

Visão
Até 2020, ser uma instituição de referência na cidade do Rio de Janeiro para a promoção da
igualdade de oportunidades com soluções criativas, eficazes e efetivas.
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PROJETOS/ENACTUS
Germinação
Germinação é um curso criado pelo Time FGV Rio Enactus para empreendedores de comunidades
cariocas. O projeto tem como fundamento a aplicabilidade das aulas e do material de apoio à
realidade enfrentada pela turma. O Germinação foi criado devido à uma demanda existente: o
impacto negativo da falta de capacitação para o sucesso de empreendimentos. Segundo pesquisa do
SEBRAE, 38.5% dos empreendedores brasileiros afirmam que educação e capacitação são fatores
limitantes ao crescimento de uma empresa. Uma outra pesquisa do SEBRAE indica que
aproximadamente 78% das empresas fecham devido a falhas gerenciais. Daí a necessidade de uma
abordagem didática no apoio aos empresários iniciantes.
Uma das ferramentas mais importantes nesse processo pedagógico foi a apostila elaborada para o
curso, desenvolvida pelos próprios membros do Time FGV Rio Enactus, em colaboração com os
professores da FGV. O material contém noções de Finanças Pessoais, Economia, Matemática
Financeira, Contabilidade, Plano de Negócios, Marketing, Direito Societário e do Trabalho, entre
outros. O curso já está em sua 3ª edição, tendo beneficiado moradores de diversas comunidades,
como Andaraí, Cantagalo e Morro Azul.
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A ideia de um curso voltado a transmitir conhecimentos de Administração a empreendedores surgiu
em 2012, quando foi realizada a primeira edição “Analisando Meu Negócio” em parceria com a
Assessoria e Planejamento Para o Desenvolvimento (Asplande).

Crescer
O Projeto Crescer consiste em uma atividade de consultoria para empreendedores de baixa renda. O
projeto piloto está sendo executado com os ex-alunos do projeto Germinação. Esses alunos, que
tiveram aulas sobre empreendedorismo, agora terão seus negócios acompanhados. Os encarregados
do projeto buscam alavancar os micro empreendimentos da comunidade ao realizar uma imersão nos
mesmos, a fim de fomentar a economia local. Essa ajuda não é previamente determinada, visto que
cada estabelecimento pode ter diferentes demandas e problemas.
Com isso, os alunos da FGV-Rio têm a oportunidade de na prática, aplicar os conhecimentos
acadêmicos. Por outro lado, há o empoderamento dos micro empreendedores, que conseguirão
expandir seus negócios e assim estimular a economia da comunidade, culminando na geração de
empregos no local.

Voluntariado
O Voluntariado é um programa desenvolvido pelo Time FGV Rio que tem como propósito fazer com
que os estudantes saiam de sua zona de conforto e experimentem ações solidárias com o intuito de
solucionar alguns dos problemas que afetam a sociedade. Atualmente, o Time FGV Rio trabalha em
parceria com a ONG Escolinha da Tia Percília, no Morro do Leme. Estudantes de diversas
universidades cariocas, acompanhados pelos membros do Time, vão uma vez ao mês até a
comunidade e realizam workshops sobre temas sugeridos pela escola, como: música, literatura e
comunicação. Outra atividade do programa é o desenvolvimento de ações pontuais na FGV, como
semanas de doação de livros, brinquedos e materiais escolares. Ações que mesmo simples
contribuem para um mundo melhor.
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Ações Time Enactus FGV em 2014
28 de abril de 2014 - Aula do Projeto Germinação, na Fundação Getulio Vargas.

18 de julho de 2014 – Apresentação do Projeto Germinação no Campeonato
Nacional do Enactus Brasil.
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28 de agosto de 2014 - Dia Nacional do Voluntariado.

12 de outubro de 2014 – Dia das Crianças
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Em 2013 a Escola de Matemática Aplicada – FGV/EMAp iniciou uma parceria com o Projeto Construindo o
Saber “PCS/Educação”, cujo apoio permaneceu durante todo o ano de 2014.
O PCSEducação é uma iniciativa voluntária, sem fins lucrativos, encabeçada por universitários cariocas
comprometidos com a educação básica. A missão primordial do projeto em ação desde 2009 é auxiliar alunos
de escolas públicas a serem aprovados em escolas técnicas e privadas de excelência no Rio de Janeiro, entre as
quais FAETEC, CEFET e Colégio Pedro II.
O PCSEducação tem por meta ampliar as oportunidades, não apenas acadêmicas, como culturais e intelectuais
dos adolescentes cariocas. O projeto se aliou à escola fundamental e aos pais dos alunos para que, juntos,
possamos ajudar esses jovens a alcançar o sucesso. Esperamos que você se torne nosso parceiro nessa jornada.

PCS EDUCAÇÃO 2014 RESUMO DE RESULTADO NÚCLEO FGV
VOLUNTÁRIOS
Ao longo do ano de 2014 passaram pelo projeto um total de 23 voluntários, dos quais 8 eram alunos
da FGV – 6 de economia e 2 de matemática. Entre esses voluntários, 15 dedicaram-se a ensinar
matemática e 6 a português, além de uma professora de Cultura e Cidadania e um professor de
Empreendedorismo.
Por se tratar da primeira edição do projeto na FGV, 16 dos 23 voluntários teve em 2014 o seu
primeiro ano no PCS.
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ALUNOS
A primeira etapa do processo seletivo aprovou uma turma de 50 alunos, que foram avaliados por
comportamento em sala durante dois sábados e depois reduzidos a 31 alunos, todos com idade entre
14 e 15 anos.
Dos 31 alunos que começaram efetivamente o curso, apenas 4 não concluíram – define-se concluir o
curso como manter-se assíduo até o último dia. O número de desistências foi considerado bom, mas
temos confiança de que podemos fazer ainda melhor em 2015.

RESULTADOS DOS CONCURSOS 2014
Determinamos 6 como os principais concursos: Colégio Pedro II, FAETEC, CEFET, rede BrasilEscola (NAVE, Intercultural Brasil-China, etc), CAp UFRJ e FioCruz. Desses, os dois últimos
adotam também um sorteio como processo seletivo. Para estar apto a participar do sorteio é
necessário fazer uma prova e conseguir determinada pontuação. Nesses casos, consideramos
“aprovados” os alunos que cumpriram o que eles lhes cabia e participaram do sorteio.
Assim, dos 27 alunos que concluíram o curso, 12 foram aprovados para algum dos principais
concursos, além de 1 aluna aprovada para bolsa total no colégio Qi. Além disso, ainda espera-se a
prova da IFRJ, que acontece bem depois das outras. Em todos esses concursos houve pelo menos um
aprovado.
No total foram 29 aprovações (contando que alguns alunos foram aprovados pra mais de um colégio)
entre esses seis colégios. Alguns alunos não fizeram todas as provas, pois algumas provas
coincidiram datas. Em outros casos, alguns alunos optaram por não fazer algumas das últimas provas
por já terem sido aprovados em colégios que preferiam.

Além desses colégios, alguns alunos fizeram concursos para bolsas e associações. Tivemos
aprovações (com bolsa de 100%) para colégios como PENSI, Qi e Franco-Brasileiro. Além disso,
dois alunos do núcleo FGV foram aprovados para a Fundação Ismart, algo inédito no projeto.

CONCLUSÃO
Com todos os resultados em mãos e tendo em vista os parâmetros do PCS, avaliamos o ano no
núcleo FGV como um sucesso. O número de aprovações foi considerado bom, e a evolução dos
alunos ao longo do ano foi bastante visível.
O desafio de dobrar o projeto foi enorme, mas hoje temos consciência de que o projeto está muito
bem estruturado em sua nova casa. Para o ano de 2015 esperamos resultados ainda melhores,
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contando com um número maior de voluntários com experiência no projeto e com as tecnologias
desenvolvidas nesse ano para lidar com dois núcleos.

Tabela-Resumo
Turma Inicial

31

Turma Concluinte

27

Aprovados

12

Aprovações

29

Voluntários

23

Bolsas de Estudo
A Escola de Matemática Aplicada - EMAp oferece 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.

•

Outras bolsas por mérito poderão ser distribuídas para o curso de Matemática Aplicada,
considerando o desempenho do aluno na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas
Públicas.

•

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
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acadêmico do aluno e do cumprimento dos critérios estabelecidos para cada Escola. Para
mais detalhes, veja o Regulamento do Curso de Graduação.

Funcionário
Enem
Vestibular
Social
Ingresso
Período
2012/2
1/2014 - 12/2014
70.00 %
2013/1
1/2014 - 12/2014
100.00 %
2014/1
1/2014 - 12/2014
100.00 %
2013/1
1/2014 - 12/2014
100.00 %
2012/1
1/2014 - 12/2014
100.00 %
2014/1
1/2014 - 12/2014
100.00 %
2012/1
1/2014 - 12/2014
100.00 %
2014/1
1/2014 - 12/2014 100.00 %
2013/1
1/2014 - 12/2014
100.00 %
2013/1
1/2014 - 12/2014
100.00 %
2013/1
1/2014 - 12/2014
100.00 %
2013/1
1/2014 - 12/2014
100.00 %
2013/1
1/2014 - 12/2014
100.00 %
2014/1
2/2014 - 08/2014
80.00 %
2013/1
1/2014 - 12/2014
60.00 %
2013/1
1/2014 - 12/2014
100.00 %
2012/1
1/2014 - 12/2014
100.00 %
2012/1
1/2014 - 12/2014
100.00 %
2014/1
2/2014 - 12/2014
50.00 %
2014/1
1/2014 - 12/2014
100.00 %
2014/1
2/2014 - 7/2014
50.00 %
2012/1
1/2014 - 12/2014
100.00 %
2012/1
1/2014 - 12/2014
100.00 %
2014/1
2/2014 - 12/2014
100.00 %
2013/1
1/2014 - 12/2014
100.00 %
2013/1
1/2014 - 12/2014
100.00 %
2014/1
1/2014 - 12/2014
100.00 %
Figura II: Relação de bolsas oferecidas pela Escola de Matemática Aplicada em 2014.
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12.3 Eixo 3 – Políticas Acadêmicas
Além da área de Ensino, a Escola continuou atuando em Projetos de Desenvolvimento, tanto internos
quanto externos, ampliando o seu leque de parcerias em 2014. A quantidade de projetos nesta
modalidade tem crescido sobremaneira, sendo que praticamente todo professor, hoje, participa de um
ou mais destes projetos.
Em 2014 foram iniciados os projetos de desenvolvimento: Alerta Dengue; Escola de Inverno e
Pesquisa em Otimização Estocástica; SIBGRAPI; NAMD; NETSCI-X; Padrões de Mobilidade
Humana; Toolbox para a Simulação e Estimação de Equações Estocásticas e Modelos Financeiros.
Para comemorar os 70 anos da FGV, foram realizados eventos tais como a exposição “Remodelando
História” e o Workshop “Tecnologia 3D e Aplicações no Setor de Preservação de Herança Cultural”.
Foram organizados os eventos SIBGRAPI, FOIS e a Escola de Inverno em Pesquisa em Otimização

Estocástica. A EMAp realiza, semanalmente, seminários com a participação de Pesquisadores
Nacionais e Internacionais no campo da Matemática Aplicada, em 2014 foram realizados 26
seminários.
Através da análise histórica e exame quantitativo e qualitativo dos indicadores internos, percebe-se
na Escola de Matemática Aplicada FGV/EMAp um processo contínuo de crescimento,
institucionalização e amadurecimento. Embora diversificada, a produção acadêmica formal –
publicações e relatórios de pesquisa - ainda é baixa para os padrões da CAPES, devendo esta se
intensificar nos próximos anos para possibilitar que a Escola alcance seu objetivo de se tornar um
instituto de excelência.
Em 2014, intensificaram-se os intercâmbios e convênios com unidades da FGV e foram efetivadas
parcerias, tanto internas quanto externas. Estas parcerias são detalhadas na FIG. a seguir. Optou-se
por não representar as parcerias que ainda estão em processo de consolidação.
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Parcerias Institucionais em 2014
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Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em 2014

Temas
Big Data, especialmente explorando “Data
analytics” e “Data as a service”, agregando valor a
dados existentes.

Mineração de conhecimento (significado e
semântica).

Tecnologia para educação em grande escala
(especialmente para disciplinas de base
matemática e computacional).

Pesquisa operacional e otimização estocástica.

Tecnologia e inteligência para acervos culturais
em multimídia.
Modelagem matemática para políticas públicas
(por exemplo, em saúde), utilizando redes
complexas e simulação estocástica.

Projetos de Pesquisa e de Desenvolvimento Relacionados
• Núcleo de Análise e Modelagem de Dados (PyPLN,
Metabanco Jurídico, FGV Cloud, TJRJ, TJSP)
• Padrões de Mobilidade Humana
• Alerta Dengue
• Núcleo de Análise e Modelagem de Dados (PyPLN,
Metabanco Jurídico, FGV Cloud, TJRJ, TJSP)
• Lógica de Inferência em Sistemas Legais e Lógica de
Inferência Textual
• Lattes - FGV
• Alerta Dengue
• Índice Espacial de Preços ao Consumidor para o RJ
(IBRE)
• Alternativas para Educação em Grande Escala de
Disciplinas de Base Matemática
• Gerenciamento da Produção de Eletricidade do
Brasil
• Otimização Integrada de Produção de Energia
Elétrica e Usos Múltiplos da Água.
• Toolbox para Simulação e Estimação de Equações
Estocásticas e Modelos Financeiros de Volatilidade
Estocástica.
• MIST (Imagem, Texto e Som)
• Padrões de Mobilidade Humana
• Alerta Dengue

Relação entre os temas de pesquisa e expertise e projetos da EMAp em 2014.
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Projetos de Iniciação Científica Graduação em 2014:

Aluno

Entrada

Saída

Projeto

Camilla Antunes
Pedro Henrique Ferreira Amaro
Gustavo Pereira de Castro
Arthur da Silva Pereira Carneiro
Bettina D´avila Barros
Vanessa Costa Gaio
Polyana Sampaio Ramos Barboza
José Valentim das Neves Rosa
Helder dos Santos Rezende de Souza
Elisa Mussumeci Bianor dos Santos

2012-2
2012-2
2013-2
2013-2
2013-2
2013-2
2013-2
2013-2
2013-2
2012-2

2013-2
2013-2
2014-2
2014-2
2014-2
2014-2
2014-2
2014-2
2014-2
2014-2

Matemática no Ranking de Esportes
Iniciação à Análise
Iniciação à Análise
Iniciação à Análise
Iniciação à Análise
Iniciação à Modelagem Gráfica
Iniciação à Modelagem Gráfica
Iniciação à Modelagem Gráfica
Iniciação à Análise de Dados

2012-2
2013-2

2014-2
2014-2

Iniciação à Análise de Dados
Iniciação à Análise de Dados

2013-2
2013-2
2013-2
2014-2
2014-2
2014-2

2014-2
2014-2
2014-2

Iniciação à Análise de Dados
Iniciação à Análise de Dados
Iniciação à Análise de Dados
Iniciação à Análise de Dados
Matemática no Ranking de Esportes
Matemática no Ranking de Esportes

Lucas Carneiro Campos Nogueira
Soares
Guilherme Paulino Passos
Victor da Fonseca Machado
Junqueira
Gabriel de Sousa Mesquita
João Vítor Ferreira Amaro
Bernardo Russo Guedes Ferreira
Rafael Marcos Katz
Polyana Sampaio Ramos Barboza
Victor da Fonseca Machado
Junqueira

Guilherme Paulino Passos
Helder dos Santos Rezende de Souza

Bolsa

picme
picme
pibic
fgv

fgv
fgv

fgv
pibic

fgv
fgv
fgv

2014-2

Iniciação à simulação de equações
aleatórias

pibic

2014-2
2014-2

representação, inferência e extração
de conhecimento em textos não
estruturados
Iniciação à Modelagem Gráfica

pibic
fgv
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Palestras e Seminários organizados pela FGV/EMAp em 2014
Nos Seminários EMAp realizados em 2014, palestrantes convidados, entre pesquisadores, professores, alunos
e profissionais do mercado, apresentaram trabalhos científicos e projetos desenvolvidos, além de discutirem as
novidades e temas da área. Os seminários ocorreram as quintas-feiras, geralmente às 16h, no Edifício Sede da
FGV, em Botafogo, Rio de Janeiro. Em 2014 foram apresentados os seguintes trabalhos:

Análise Conjunta


Quem: Christopher Fotenos (NATA)



Onde: FGV - Praia de Botafogo, 190, sala 317



Quando: 20 de Março de 2014 como 16: 00h

Nesta palestra, SKIM vai passar por cima dos fundamentos da análise conjunta, um tipo de
modelagem de escolha discreta, que é usado para entender o comportamento das pessoas escolha em
situações diferentes.Vamos passar por cima da metodologia e da aplicação do mesmo no campo de
pesquisa de mercado. No final da palestra, vamos apresentar a nossa empresa e compartilhar algumas
das oportunidades de carreira que existem em SKIM no Rio de Janeiro e no exterior.
Biografia
Christopher Fotenos é um analista sênior da desnatado. Ele trabalhou em sua divisão de bens de
consumo em Nova York desde 2011, especializada em pesquisa quantitativa, incluindo preço, a
carteira, e os estudos conceito de otimização. Trabalhando na prática quantitativa da empresa, ele
também foca em inovação metodológica dentro da prática quantitativa da empresa. Antes de
ingressar na desnatado, Chris recebeu seu diploma de Mestre em Estatística pela Universidade de
Columbia.

Modelagem e Previsão do Crescimento e Morte de Websites


Quem: Bruno Ribeiro (Carnegie Mellon University)



Onde: FGV - Praia de Botafogo, 190, sala 317



Quando: 20 de Março de 2014 como 13: 00h
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Impulsionada pelas pendentes histórias de sucesso de startups de Internet, como Facebook e The
Huffington Post, estudos recentes têm descrito minuciosamente o seu crescimento. Essas histórias
altamente visíveis de sucesso on-line, porém, ofuscar um número incontável de empreendimentos
semelhantes que falham.
O estudo da popularidade do site é, em última análise incompleta sem mecanismos gerais que podem
descrever ambos os sucessos e fracassos. Nesta palestra, o palestrante irá apresentar um modelo que
seja capaz de descrever website popularidade e prever a evolução ao longo do tempo. O modelo é
inspirado nos escritos de Nobel Laureate Herbert A. Simon. Em uma palestra 1.969 Simon observou
que muitos sistemas de informação foram concebidos como se a informação era escassa, quando o
problema é exatamente o oposto. "A riqueza de informações cria uma pobreza de atenção e uma
necessidade de alocação de que a atenção de forma eficiente entre a superabundância de fontes de
informação que pode consumi-lo." As equações do modelo consideram users'attention Internet como
um recurso escasso que deve ser "consumido" por um site. Users`interactions com o site também
criar conteúdo que consome a atenção de outros usuários.Por exemplo, se a atenção que dedicamos a
Facebook nos incita a criar conteúdo que ajuda Facebook capturar uma parcela maior da atenção dos
nossos amigos, então os nossos amigos vão também produzir mais conteúdo (em média), que por sua
vez capta uma parcela maior de nossa atenção. Este ciclo de feedback positivo atenção dirige
Facebook do usuário atividade up.Mas, como a atenção que está disposto a dedicar ao Facebook é
limitado, o nosso (média) atividade eventualmente estabiliza e se mantém estável. Por outro lado, se
a parte da nossa atenção consumida pelo site não é capaz de dirigir a atenção suficiente e criação de
conteúdo de nossos amigos para manter o nosso nível de atenção atual, então o feedback atenção
negativa dirige o website para a sua morte. Esta palestra é voltada para um público diversificado de
alunos de graduação e pós-graduação com especialização em ciência da computação, física,
economia e ciências sociais.
Biografia
De Bruno Ribeiro é um pós-doutorado na Escola de Ciência da Computação da Universidade
Carnegie Mellon. Ele recebeu seu B.Sc e M.Sc da Universidade Federal do Rio de Janeiro e
Ph.D. em 2010 na Universidade de Massachusetts Amherst. Em 2012-2013, ele era um professor
visitante no Departamento de Física da Universidade de Northeastern. Seus interesses estão em
ciência de dados, mineração de dados, sistemas complexos, e os modelos estatísticos.
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Projetos de Iniciação Científica


Quem: Alunos do curso de graduação da FGV/EMAp



Onde: FGV - Praia de Botafogo, 190, sala 317



Quando: 27 de Março de 2014 às 16:00h

Neste seminário os alunos de graduação em Matemática Aplicada envolvidos em projetos de
iniciação científica realizarão uma exposição de seus trabalhos. Os três projetos "Iniciação à
Análise", "Iniciação à Modelagem Gráfica" e "Iniciação à Análise de Dados", orientados pelos
professores Paulo Cezar Carvalho, Asla Sá e Renato Souza, respectivamente, têm como objetivo
aprofundar o conhecimento adquirido pelos alunos nas diversas áreas da Matemática Aplicada.

Palestrantes
Arthur da Silva Pereira Carneiro, Bettina D'avila Barros, Elisa Mussumeci Bianor dos Santos, Helder
dos Santos Rezende de Souza, Guilherme Paulino Passos, Gustavo Pereira de Castro, Vanessa Costa
Gaio e Victor da Fonseca Machado Junqueira.
Aplicação de técnicas Bootstrap em Pesquisas de Percepção do Consumidor


Quem: Pedro Guilherme Costa Ferreira



Onde: FGV - Praia de Botafogo, 190, sala 317



Quando: 03 de Abril de 2014 às 16:00h

O seminário consistirá em três etapas: apresentação do Núcleo de Métodos Estatísticos e
Computacionais (NMEC/SUEP, IBRE), discussão do artigo "Applying the Bootstrap Techniques in
Detecting Turning Points: A study of Consumer Sentiment Survey" e exposição de alguns temas de
estudos relevantes para a SUEP/IBRE e que poderão ser fruto de parceria com a EMAp.
Palestrante
Pedro Guilherme possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Juiz de
Fora (2006), mestrado em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2008) e
doutorado em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2013).
Atualmente é coordenador do Núcleo de Métodos Estatísticos e Computacionais da Fundação
Getulio Vargas (NMEC/SUEP, IBRE, FGV) e consultor da PUC-RJ. Tem experiência na área de
Probabilidade e Estatística, com ênfase em Análise de Dados, atuando principalmente nos seguintes
temas: decomposição clássica de séries, modelos não lineares e modelos periódicos autorregressivos.
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Visualização Volumétrica


Quem: Vinicius Mello (UFBA)



Onde: FGV - Praia de Botafogo, 190, sala 317



Quando: 10 de Abril de 2014 às 16:00h

Os exames de ressonância magnética e tomografia computadorizada revolucionaram o diagnóstico
de doenças ao permitir que médicos vejam as estruturas internas do corpo humano em três dimensões
e de maneira pouco invasiva. Nesta palestra será realizada uma apresentação de como essa
visualização acontece.
Palestrante
Vinícius Mello possui mestrado em Matemática pela Universidade Federal da Bahia (1998) e
doutorado em Matemática pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (2006).
Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal da Bahia. Tem experiência na área de
Matemática, com ênfase em Computação Gráfica.
A tríplice projeção da matemática sobre o direito: instrumento analítico, parâmetro e limite
intransponível


Quem: Leonardo de Andrade Costa (Direito Rio)



Onde: FGV - Praia de Botafogo, 190, sala 317



Quando: 08 de Maio de 2014 às 16:00h

O seminário tem como objetivo apresentar os diferentes âmbitos de interação da matemática com o
direito a partir do estudo de casos concretos da realidade brasileira, o que requer o exame da matéria
em três planos distintos: (a) do direito proposto; (b) do texto normativo à interpretação e aplicação da
norma jurídica; e (c) dos resultados da aplicação do direito posto.
Palestrante
Leonardo de Andrade Costa é coordenador da pós-graduação em Direito Tributário da FGV Direito
Rio e professor da graduação e da pós-graduação da FGV Direito Rio. Mestre em Direito Econômico
e Financeiro pela Harvard Law School e USP. Pós-Graduado em Contabilidade pela FGV/EPGE.
Bacharel em Ciências Econômicas e em Direito pela PUC-RJ. Auditor Fiscal da Receita do Estado
do Rio de Janeiro.
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Design e Computação Gráfica em Visualização de Dados


Quem: Claudio Esperança e Doris Kosminsky (UFRJ)



Onde: FGV - Praia de Botafogo, 190, sala 317



Quando: 15 de Maio de 2014 às 16:00h

Neste seminário, os palestrantes irão delinear os papéis complementares do Design e da Computação
Gráfica na construção de visualizações de dados. Será mostrado como as habilidades tanto de
designers como de programadores devem ser combinadas para a obtenção de visualizações efetivas e
esteticamente bem planejadas. Como exemplo, o foco será um projeto de visualização de dados de
energia, concebido e executado por um grupo de pesquisadores e alunos de ambas as áreas.
Palestrante
Claudio Esperança possui graduação em Engenharia Eletrônica pela UFRJ (1980), mestrado em
Engenharia de Sistemas e Computação pela UFRJ (1990) e doutorado em Ciência da Computação
pela Universidade de Maryland (1995). Atualmente é professor associado da UFRJ. Tem experiência
na área de Ciência da Computação, com ênfase em Processamento Gráfico, atuando principalmente
com os seguintes temas: visualização, modelagem geométrica, animação física, sistemas de
informações geográficas, bancos de dados espaciais.
Doris Kosminsky é professora do curso de Comunicação Visual Design e do Programa de Pósgraduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da UFRJ. Possui graduação em Desenho
Industrial pela ESDI-UERJ (1982), mestrado (2003) e doutorado (2008) em Design pela PUC-Rio.
Trabalhou como editora de arte no jornalismo da TV Globo e lecionou em cursos de especialização
no SENAI-CETIQT e na PUC-Rio. Tem experiência interdisciplinar nas áreas de visualização
artística de dados, design de informação, TV graphics, imagem e animação, construção social da
visualidade, artes visuais e novas mídias.

VIVO Research and Expertise Across FGV


Quem: Alexandre Rademaker



Onde: FGV - Praia de Botafogo, 190, sala 317



Quando: 22 de Maio de 2014 às 16:00h
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EMAp e RPCAP (Rede de Pesquisa e Conhecimento Aplicado) estão trabalhando em conjunto para
construir uma visão integrada dos centros de pesquisa, pesquidores, interesses, projetos de pesquisa e
produções na FGV.
Esta rede é construída a partir de dados distribuídos. Algumas das fontes hoje usadas são: currículos
Lattes, Biblioteca Digital da FGV, arquivos de formulários etc. Para organização e apresentação dos
dados, estamos usando a ontologia e aplicação VIVO. A parceira com o grupo do VIVO já resultou
em participação de alguns workshops e no congresso anual da VIVO ano passado.
Neste seminário, pretendo mostrar o projeto, fase atual e futuras, desafios de pesquisa e
desenvolvimento. A proposta do seminário é discutir o projeto com a intenção principal de recrutar
alunos ou pesquisadores da EMAp ou outras instituições, interessados em se unir ao novo time no
projeto.
Palestrante
Alexandre Rademaker é professor da EMAp e pesquisador da IBM Research.

Shaping Up: Documentação 3D e Conhecimento em Patrimônio Cultural


Quem: David Arnold (Univ of Brighton.)



Onde: FGV - Praia de Botafogo, 190, sala 317



Quando: 29 de Maio de 2014, como 16: 00h

Esta palestra irá discutir a pesquisa atual orientada para fazer a documentação 3D uma alternativa
prática para organizações de património cultural, incluindo os resultados de experiências de
divulgação empreendidas pelo projeto 3D-coform em colaboração com museus como o Museu
Victoria and Albert, The Louvre, e L ' Academia em Florença, bem como sítios do Patrimônio
Mundial, como os templos de Abu Simbal no Egito.
Estas experiências têm reforçado a necessidade de mais pesquisas ea conversa vai delinear alguns
desafios futuros em temas como a busca repositórios de objetos 3D, ligando forma de metadados e a
interpretação da semântica de forma. A palestra também irá descrever alguns dos desafios que a
pesquisa enfrenta na busca capacitar a digitalização 3D de massa e ampla divulgação, incluindo a
contribuição do 3D-coform para a introdução da classe de "-objetos 3D" na biblioteca digital
Europeana. Os desafios de propriedade intelectual apresentada pela digitalização do património
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cultural, a autoria e re-utilização de recursos digitais em outros contextos e preservação a longo
prazo de ativos digitais serão delineadas.

Spectral dimension of trees with a unique infinite spine


Quem: Stefan Zohren



Onde: FGV - Praia de Botafogo, 190, sala 317



Quando: 05 de Junho de 2014 às 16:00h

In this talk we discuss random trees and in particular trees with a unique infinite spine which appear
for example in critical Galton-Watson processes, percolation clusters and biological models related
to RNA folding. Our main interest are two characteristics of those random trees, their fractal
dimension, defined through volume growth, and their spectral dimension, defined through the return
probability of simple random walks on those trees. The former purely depends on the volume while
the latter is also sensitive on the connectivity of the trees, giving for example a measure for
information spread on those random graphs. The main result is a theorem for the values of the fractal
and spectral dimension of a large class of tress with a unique infinite spine which can be applied to
the above examples.
Biography
Stefan Zohren is professor of Physics (PUC-RIO) and associate research at Oxford University.
Palestrante
David Arnold é o Chefe do Grupo de Pesquisa em Informática Culturais e Reitor da Universidade de
Brighton Colégio de Doutorado.

Identificando os agentes da teoria do Seletorado através de grafos e avaliando sua
evolução por meio de Processamento de Linguagem Natural


Quem: Julio Alqueres



Onde: FGV - Praia de Botafogo, 190, sala 317



Quando: 31 de Julho de 2014 às 16:00h
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Neste trabalho temos como objetivo a caracterização dos agentes da Teoria do Seletorado na política
brasileira através da Teoria dos Grafos, tendo como base medidas de centralidade, caminhos
mínimos, clusters e "structural holes". Técnicas de Processamento de Linguagem Natural são usadas
para medir a evolução da relação entre os agentes no tempo para que possamos então observar como
essa alteração impacta o grafo político, fazendo com que mudanças ocorram na estrutura do poder
político brasileiro.
Palestrante
Julio Alqueres é formado em Matemática Aplicada pela Universidade de São Paulo. Possui sete anos
de experiência no mercado financeiro, onde trabalha no desenvolvimento de modelos quantitativos
de risk e portfolio management. Atualmente é risk manager do Grupo Ático, um empresa
independente de gestão de recursos e aluno do mestrado da EMap.

Retas invariantes por campos de vetores


Quem: Severino Collier (UFRJ)



Onde: FGV - Praia de Botafogo, 190, sala 317



Quando: 07 de Agosto de 2014 às 16:00h

A quantidade de retas invariantes por um campo de vetores polinomial do plano real está relacionada
à integrabilidade do campo e também à existência e quantidade dos seus ciclos limites, de que trata o
décimo sexto problema de Hilbert. Na tentativa de desenvolver métodos computacionais para contar
a quantidade máxima de retas invariantes por um campo sem integral primeira racional, Collier
desenvolveu com Rodrigo Canaan - então aluno de IC na UFRJ - algoritmos para listar todos os
possíveis arranjos de retas invariantes quando o campo é definido por polinômios de grau 4. Collier
pretende relatar os resultados - um tanto surpreendentes - do trabalho. A palestra será acessível a
qualquer estudante com conhecimento básico de diferenciabilidade de funções de várias variáveis.
Palestrante
Collier possui graduação em Matemática pela Universidade Federal de Pernambuco (1981),
mestrado em Matemática pela Universidade Federal de Pernambuco (1982) e doutorado em Pure
Mathematics pela University Of Leeds (1986). Atualmente é professor associado da Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Matemática, com ênfase em Álgebra.
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Atuando principalmente nos seguintes temas: K-teoria algébrica, Anéis noetherianos, elemento
básico, dimensão básica.

Deleting the Archive: Will the Challenge of 'Big Data' Mean the End of History
as We Know It?


Quem: Matthew Connelly



Onde: FGV - Praia de Botafogo, 190, sala 317



Quando: 14 de Agosto de 2014 às 16:00h

More than forty years ago, U.S. government officials already felt overwhelmed by the amount of
information gathered by the vast apparatus of the national security state. Beguiled by the promise of
harnessing all of it for data-driven analysis, the State Department became an early-adopter of
electronic record-keeping. It quickly lost tens of thousands of documents in the transition. Vastly
more information was purposefully deleted decades later, when crude forms of statistical sampling
led officials to delete whole classes of records on everything from passports and visas to cultural
diplomacy and international sport. Since all governments will eventually face the same problem,
exploring the archive of the U.S. State Department - or what's left of it - indicates the kinds of
challenges researchers will face when more and more history leaves no paper trail. It also shows how
important it will be to develop new and better computational methods for analyzing these large
corporae of textual records.
Speaker
Matthew Connelly, professor, works in international and global history. He received his B.A. from
Columbia (1990) and his Ph.D. from Yale ( 1997). His publications include A Diplomatic
Revolution: Algeria's Fight for Independence and the Origins of the Post-Cold War Era (2002), and
Fatal Misconception: The Struggle to Control World Population (2008). He has written research
articles in Comparative Studies in Society and History, The International Journal of Middle East
Studies, The American Historical Review, The Review francaise d'histoire d'Outre-mer, and Past &
Present. He has also published commentary on international affairs in The Atlantic Monthly and The
National Interest.
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Modelos preditivos na Copa 2014 e Campeonato Brasileiro


Quem: Professores da EMAp e o aluno Arthur Carneiro



Onde: FGV - Praia de Botafogo, 190, sala 317



Quando: 21 de Agosto de 2014 às 16:00h

Fazer previsões sobre o que vai ocorrer em partidas de futebol é, em geral, uma atividade
desafiadora. As previsões são feitas basicamente pelos comentaristas com intuição e experiência,
mas utilizando poucas ferramentas matemáticas, estatísticas ou computacionais. Neste seminário, os
professores da EMAp envolvidos no projeto irão mostrar o desempenho de alguns modelos
matemáticos que foram aplicados nas previsões da Copa do Mundo de 2014 e estão sendo usados nas
previsões dos jogos do Brasileirão deste ano. Eles irão apresentar, por exemplo, qual é a
probabilidade do Flamengo ser rebaixado este ano com base nos jogos ocorridos até o momento.
Palestrantes
Professores da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio VargasAlexandre
Evsukoff, Moacyr Silva e Paulo Cezar Carvalho; e o aluno de iniciação científica Arthur Carneiro.

Emerging Work in Open Set Recognition for Vision and Language


Quem: Walter Schierer



Onde: FGV - Praia de Botafogo, 190, room 317



Quando: 28 de Agosto de 2014 às 15:30h

To date, almost all experimental evaluations of machine learning-based recognition algorithms have
taken the form of "closed set" recognition, whereby all testing classes are known at training time. A
more realistic scenario for real-world applications is "open set" recognition, where incomplete
knowledge of the world is present at training time, and unknown classes can be submitted to an
algorithm during testing. The first part of this talk introduces the problem of open set recognition,
and formalizes its definition as a constrained minimization problem. The open set recognition
problem is not well addressed by existing algorithms because it requires strong generalization. As a
step towards a solution, the "1-vs-Set Machine" algorithm is proposed, which sculpts a decision
space from the marginal distances of a 1-class or binary SVM with a linear kernel. This methodology
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has been applied to several different applications in computer vision where open set recognition is a
challenging problem, including object recognition and face verification.
The second part of this talk looks at a different aspect of the open set recognition problem related to
stylometry in computational linguistics. The quantification of style in any text cannot proceed in
isolation – all texts must be examined in a broader context where even unknown influences can place
constraints upon an author. To address this, a new feature set is introduced to capture sound and
lexical information. A learning methodology is then developed for the task of open set influence
recognition. The talk will examine a case study related to philological evidence that an eighth
century CE Latin poem by Paul the Deacon was influenced by the works of the classical Roman poet
Catullus.
Speaker
Walter J. Scheirer, Ph.D. is a research fellow at Harvard University, with affiliations in the School of
Engineering and Applied Sciences, Dept. of Molecular and Cellular Biology and Center for Brain
Science. He is also an Assistant Professor Adjoint at the University of Colorado Colorado Springs.
Previously, he was the director of research & development at Securics, Inc., an early stage company
producing innovative computer vision-based solutions. He received his Ph.D. from the University of
Colorado and his M.S. and B.A. degrees from Lehigh University. Dr. Scheirer has extensive
experience in the areas of computer vision and human biometrics, with an emphasis on advanced
learning techniques. His overarching research interest is the fundamental problem of recognition,
including the representations and algorithms supporting solutions to it.

Dinâmica de Processos Eleitorais: Modelagem e Análise de Dados


Quem: Nuno Crokidakis (UFF)



Onde: FGV - Praia de Botafogo, 190, sala 317



Quando: 04 de Setembro de 2014 às 16:00h

Eleições, especialmente em países grandes como o Brasil com um eleitorado da ordem de 100
milhões de pessoas, nos fornecem uma grande quantidade de informações a partir de bancos de
dados. Estes dados podem nos ajudar a entender como indivíduos interagem e influenciam uns aos
outros. Neste seminário analisaremos extensivamente os dados de eleições brasileiras durante o
período 1970-2012, que compreende dois regimes distintos: o regime militar e a fase de democracia.
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Através da distribuição estatística de votos dos candidatos a deputado e senador, faremos uma
análise comparativa de diferentes eleições. A distribuição de votos apresenta um regime do tipo livre
de escala com um expoente que não é universal, ou seja, ele varia com o tempo, e aparentemente é
característico do eleitorado em questão. Iremos discutir também um modelo baseado em um sistema
de equações diferenciais não-lineares acopladas com parâmetros estocásticos. Este modelo reproduz
bem o comportamento dos dados observados e nos permite relacionar o expoente da distribuição de
votos com as redes de interações sociais entre candidatos e eleitores, e entre os eleitores entre si.
Palestrante
Nuno Crokidakis possui graduação em Física pela Universidade Federal do Ceará (2005), mestrado
em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (2007) e doutorado em Física pela
Universidade Federal Fluminense (2011), com estágio de doutorado sanduíche pela Universidade de
Aveiro, em Portugal. Fez pós-doutorado no Instituto de Física da UFF (2011) e no Departamento de
Física da PUC-Rio (2011-2014). Atualmente é professor Adjunto do Instituto de Física da
Universidade Federal Fluminense em Niterói/RJ. Tem experiência na área de Física, com ênfase em
Física Estatística, atuando principalmente nos seguintes temas: física estatística de sistemas
complexos, dinâmicas populacionais sociais e biológicas, transições de fase de não-equilíbrio,
modelos baseados em agentes, redes complexas e simulação de Monte Carlo.

Lexical Resources for Portuguese: Strategies and Results


Quem: Valeria de Paiva (Nuance Communications, EUA)



Onde: FGV - Praia de Botafogo, 190, sala 317



Quando: 18 de Setembro de 2014 às 16:00h

Lexical resources are essential for the development of Natural Language Processing and all the
applications that come from it, Information Retrieval, Information Extraction, Summarization,
Question Answering, Sentiment Analysis, Conversational Assistants, etc.. Even for English, the most
analyzed language, there are still some missing resources, the existing lexica are not inter-related and
information that could, in principle, be obtained from pooling resources together is not readily
available. The situation is much worse for Portuguese, where we lack big projects that accumulated
resources such as WordNet, COMLEX, VerbNet, the Penn TreeBank, FrameNet, GATE, NLTK,
MindNet, Delph-IN, ParGram, GF, etc. Together with colleages I've embarked in a long-term project
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of building lexical resources for Portuguese and making them open, so that others can build on them.
Our basic strategy is to do as much as we can automatically, but to try to verify the automatically
created data, to the best of our abilities. I will describe the tools we created and the ones we are
working on and why.
Palestrantes
Valeria de Paiva is a mathematician, logician and computer scientist based in Sunnyvale, CA. She
works as Senior Research Scientist at Nuance Communications in the Artificial Intelligence and
Reasoning group, using logic to improve communication with computer systems. Before that she
was a research scientist at the Intelligent Systems Laboratory of PARC (Palo Alto Research Center),
CA for many years (2000-2008) and a search analyst at Cuil, Inc. and at Rearden Commerce, now
Deem. She received her PhD in Mathematics from Cambridge University for work on "Dialectica
Categories", and has ever since worked on logical approaches to computation. She is on the editorial
boards of "Theoria and Application of Categories", "Logical Methods in Computer Science" and of
"Logica Universalis", as well as in the editorial board of the Springer series of books "Logic,
Language and Information". She's an Honorary Research Fellow at the School of Computer Science,
University of Birmingham, UK, where she was an Assistant Professor, and she taught recently at
Stanford University and Santa Clara University in California.

Ensino de Programação em Escolas Públicas


Quem: Bruno Rodrigues (PROGGY)



Onde: FGV - Praia de Botafogo, 190, sala 317



Quando: 25 de Setembro de 2014 às 16:00h

No seminário será apresentado o projeto de ensino de programação em escolas públicas, Hashtech,
desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação do RJ, e a plataforma
online criada para dar oportunidade de mais alunos aprenderem programação.
Sobre a Proggy
No início de 2014, após uma apresentação para diversos alunos de uma escola pública sobre a
disciplina eletiva de programação que seria oferecida, houve muito mais inscritos do que vagas
oferecidas. Começava a surgir então a ideia de criar a Proggy, uma plataforma online que daria a

43/67
Fundação Getúlio Vargas - FGV

Escola de Matematica Aplicada - EMAp
oportunidade de aprendendizado àqueles que não tinham conseguido se inscrever. Depois, percebeuse que isso poderia ser útil para muitos outros alunos no Brasil. Assim, a Proggy foi criada e
atualmente é parceira da Fundação Lemann na iniciativa de aproximar a programação do cotidiano
dos jovens.

Planejamento amostral ótimo em geoestatística baseado na maximização de
funções utilidade


Quem: Gustavo Ferreira



Onde: FGV, Praia de Botafogo, 190, sala 317



Quando: 02 de Outubro de 2014 às 16:00h

Neste trabalho detalha-se uma metodologia para obtenção do planejamento amostral ótimo em
Geoestatística utilizando-se uma abordagem baseada em maximização de funções utilidades. Sob o
enfoque Bayesiano, a obtenção do planejamento amostral ótimo é avaliada em situações onde a
decisão do pesquisador baseia-se na redução da variância preditiva e nos casos em que existe o
interesse no monitoramento de eventos extremos. A metodologia é aplicada em estudos simulados e
em dados reais no contexto de epidemiologia e de redes de monitoramento ambiental.
Palestrante
Gustavo Ferreira possui Bacharel em Estatística (UFRGS - 2002), Mestre em Estatística (UFRJ 2004) e Doutor em Estatística (UFRJ - 2013). Trabalhou como estatístico na Eletrobrás (2003-2006)
e Petrobrás (2006-2009) antes de ingressar na carreira de pesquisador. Desde 2009 é docente e
pesquisador da Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE/IBGE). Suas áreas de pesquisa são:
Estatística Espacial, Epidemiologia e modelos para Redes Sociais.

Big Data Analytics, na prática


Quem: Marco Vieira



Onde: FGV - Praia de Botafogo, 190, sala 317



Quando: 09 de Outubro de 2014 às 16:00h

Do termo marqueteiro à prática do mercado, a palestra traz algumas experiências no emprego de
técnicas de análise de dados sobre grandes volumes de dados, discutindo oportunidades e desafios
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que os atuais processos de convergência de dados e dispositivos apresentam a quem se aventura no
setor.
Palestrante
Marco Vieira, Engenheiro Cartógrafo (UFRGS), Mestre em Engenharia Cartográfica (IME). Possui
mais de 17 anos de experiência no setor de telecomunicações onde criou e desenvolveu diversos
produtos de ponta, como: sistema sistemas de posicionamento, soluções de gestão da experiência de
usuários e sistemas inovadores de análise de dados fim-a-fim, para empresas como Claro e Instituto
Nokia de Tecnologia. Na WebRadar desde 2009, atualmente ocupa a posição de gerente de Novos
Produtos, Pesquisa & Inovação onde é responsável pela criação e prototipação de novos produtos e
tecnologias, bem como pelo desenvolvimento da cultura e ciclo de inovação na empresa.
WebRadar é uma empresa global de Big Data Analytics focada em entregar soluções abrangentes
para os mercados de Telecom, Energia e Transportes. Através de um portfólio diversificado, a
WebRadar habilita empresas a melhorar a percepção da experiência dos seus clientes, otimizar
CAPEX/OPEX e aumentar a eficiência na gestão operacional de seus processos empregando
soluções multi-vendor, multi-tecnologias, em tempo real, baseadas na web e distribuídas na nuvem.

As Contribuições Científicas de Goldwasser e Micali, Prêmio Turing 2012


Quem: Luis Menasché Schechter



Onde: FGV - Praia de Botafogo, 190, sala 317



Quando: 16 de Outubro de 2014 às 16:00h

O Prêmio Turing é um prêmio concedido anualmente para cientistas da computação, sendo
considerado o equivalente do Prêmio Nobel para Computação. Os mais recentes vencedores do
prêmio Turing são Shafi Goldwasser e Silvio Micali, pesquisadores da área de criptografia e teoria
da complexidade de algoritmos. Nesta palestra, tentaremos oferecer uma visão panorâmica sobre as
principais contribuições destes dois pesquisadores para o avanço destas áreas de pesquisa, cobrindo
tópicos como encriptação probabilística, sistemas interativos de prova, provas de conhecimento zero
e criptografia baseada em reticulados, entre outros.
Palestrante
Luis Menasché Schechter é professor adjunto do Departamento de Ciência da Computação do
Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui bacharelado em Ciência
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da Computação pela UFRJ (2005), mestrado em Engenharia de Sistemas e Computação pela
COPPE/UFRJ (2007) e doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação pela COPPE/UFRJ
(2010).

A Geometric Representation of Shape for Pattern Recognition


Quem: Marcelo Cicconet, New York University



Onde: FGV - Praia de Botafogo, 190, room 317



Quando: 30 de Outubro de 2014 às 16:00h

A pair of rooted tangents (equivalent to a triangle) is proposed as the primitive to represent and study
planar shapes. How "isosceles" and how "degenerate" these triangles are correspond to the mirror
and parallel symmetry of such pairs. Symmetry values are accumulated in a 6-dimensional
histogram. By marginalizing this histogram, we capture geometric properties for a range of
applications: detection of nearly-circular cells; location of the reflection symmetry axis; detection of
cell-division in movies of developing embryos; detection of worm-tips and indirect cell-counting.
The corresponding algorithms display state-of-the-art performance. We also consider a multilayer
geometric representation in which pairs of triangles are used to fit multiple and overlapping ellipses.
This work corresponds to publications at CVPR 2014 and ICIP 2014.
Speaker
Marcelo Cicconet, Master in Pure Mathematics and a Ph.D in Computer Graphics (IMPA). He's an
assistant research scientist at New York University. Interests: Computer Vision, Machine Learning,
Computer Science, Data Mining, Artificial Intelligence, and Education.

Hours of service regulations in road freight transport: an optimization-based
international assessment


Quem: Thibaut Vidal



Onde: FGV - Praia de Botafogo, 190, room 317



Quando: 06 de Novembro de 2014 às 16:00h

Driver fatigue is internationally recognized as a significant factor in approximately 15 to 20% of
commercial road transport crashes. In their efforts to increase road safety and improve working
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conditions of truck drivers, governments worldwide are enforcing stricter limits on the amount of
working and driving time without rest. In this presentation, an effective optimization algorithm is
described for minimizing transportation costs for a fleet of vehicles considering business hours of
customers and complex Hours of Service (HOS) regulations. The algorithm combines the
exploration capacities of population-based heuristics, the quick improvement abilities of local search,
and efficient labeling procedures for checking compliance with HOS regulations.
This approach is used to evaluate the impact of different HOS regulations from a carrier-centric point
of view. Extensive computational experiments conducted for various sets of regulations in the United
States, Canada, the European Union, and Australia are conducted to provide an international
assessment of the impact of different rules on transportation costs and accident risks. Our
experiments demonstrate that European Union rules lead to the highest safety, while Canadian
regulations are the most competitive in terms of economic efficiency. Australian regulations appear
to have unnecessarily high risk rates with respect to operating costs. The recent rule change in the
United States reduces accident risk rates with a moderate increase in operating costs.
Speaker
Thibaut Vidal holds a joint Ph.D in computer science and operations research from the University of
Montreal (UdeM), Canada, and Troyes University of Technology (UTT), France. After one year of
post-doctorate in Massachusetts Institute of Technology (MIT), he is now visiting researcher at PUCRio. His thesis work was recompensed by five dissertation prizes in different scientific societies, and
is now mentioned in the honor list of the Dean of Postgraduate Studies, University of Montreal.
Thibaut Vidal introduced efficient structural decomposition techniques and heuristic algorithms for
critical applications in transportation logistics. His main domains of expertise relate to integer
programming, combinatorial optimization, metaheuristics and local search, with applications to
logistics and supply chain optimization, production management, resource allocation, and emergency
response.

Sobre a aproximação dos autovalores de operadores integrais singulares


Quem: Daniel Alfaro Vigo



Onde: FGV - Praia de Botafogo, 190, sala 317



Quando: 13 de Novembro de 2014 às 16:00h
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Nessa palestra, discutiremos dois métodos aproximados para o cálculo dos autovalores de operadores
integrais singulares periódicos de tipo convolução. O primeiro método é baseado na regra do trapézio
alternada (Sidi e Israeli, 1988). Mostraremos que esse método produz um conjunto de autovalores
aproximados com simetrias espúrias, o que restringe até certo ponto a qualidade dessas
aproximações. O segundo método é baseado na desingularização do núcleo de convolução e permite
obter resultados mais precisos. Apresentaremos exemplos numéricos que mostram as vantagens
desse segundo método.
Palestrante
Daniel Alfaro Vigo possui graduação em Mecânica-Matemática pela Moscow State University
(Russia, 1991), mestrado em Matemática Aplicada pela Universidad Central de Las Villas (Cuba,
1998) e Doutorado em Matemática pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA
(2004). Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência
na área de Matemática, com ênfase em Matemática Aplicada e Análise Numérica, atuando
principalmente nos seguintes temas: Propagação de ondas em meios heterogêneos e Solução
numérica de EDPs.

Modelos com parâmetros variantes no tempo: arcabouços, desenvolvimentos e
aplicações em finanças, seguros e energia


Quem:



Onde: FGV - Praia de Botafogo, 190, sala 317



Quando: 27 de Novembro de 2014 às 16:00h

Neste seminário será apresentado os dois principais arcabouços para a construção de modelos para
séries temporais com parâmetros variantes no tempo: modelos em espaço de estado e o recentemente
proposto, modelo auto regressivo generalizado via escore ou modelos GAS. Serão discutidas as
similaridades e diferenças entre esses arcabouços e também realçadas algumas questões de interesse
prático na implementação desses modelos. Os modelos em espaço de estado serão ilustrados através
de aplicações em Finanças e Seguros, enquanto que o modelo GAS será utilizado em um problema
de gestão em Energia.
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Palestrante
Cristiano Augusto Fernandes é PhD em Estatística pela London School of Economics - University of
London (1990), Mestre em Engenharia Elétrica (Sistemas e Controles) pela PUC-Rio (1985) e
Bacharel em Física pela Universidade Federal de Pernambuco (1981). Atualmente é Professor
Adjunto do Departamento de Engenharia Elétrica da PUC-Rio, onde atua na área de concentração de
Métodos de Apoio à Decisão. Leciona disciplinas de conteúdo estatístico para a Graduação e PósGraduação das Engenharias da PUC-Rio, e realiza pesquisa em modelos de séries temporais com
coeficientes variantes no tempo (modelos em espaço de estado e modelos auto regressivos
generalizados via escore), com aplicações em Finanças, Seguros e Energia. Atua também em
projetos patrocinados por empresas e órgãos públicos envolvendo a utilização de modelos estatísticos
e econométricos para obtenção de informação a partir de dados.

Eventos realizados pela FGV/EMAp em 2014
Aula Magna 2014 FGV/EMAp - com Sérgio Werlang

Sergio Ribeiro da Costa Werlang

Na quinta-feira, dia 20, o professor Sérgio Werlang irá realizar a aula magna do curso de graduação
da EMAp. O evento tem como objetivo marcar o início do ano letivo, além de dar boas vindas a
todos os alunos.
Werlang é graduado em Engenharia Naval pela UFRJ (1981), mestre em Economia Matemática pelo
IMPA (1982) e doutor em Economia pela Universidade de Princeton (1986). Entre os seus principais
cargos executivos está o de diretor da EPGE (1994), diretor adjunto (1994-1997) e diretor executivo
(1997-1998) do Banco BBM, diretor responsável pelos Assuntos de Política Econômica do Banco
Central do Brasil (1999-2000) e vice-presidente executivo do Itaú-Unibanco (2008-2013).
Atualmente é assessor do presidente da Fundação Getulio Vargas, além de sócio-diretor da Divitia
Investimentos. Na FGV/EPGE ministra o curso de Teoria dos Jogos. Sua pesquisa acadêmica tem
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foco em fundamentos da teoria dos jogos e incerteza knightiana. Seus principais artigos publicados
são "Bayesian Foundations of Game Theory", com Tommy Tan, Journal of Economic Theory, 1988;
"Uncertainty Aversion, Risk Aversion and the Optimal Choice of Portfolio", com James Dow,
Econometrica, 1992; e "Nash Equilibrium under Knightian Uncertainty: Breaking down Backward
Induction", com James Dow, Journal of Economic Theory, 1994.

FGV/EMAp promove conferência internacional em computação gráfica e
processamento de imagens

A FGV/EMAp irá receber nos dias 27 a 30 de agosto o SIBGRAPI 2014 - a maior conferência em
computação gráfica e processamento de imagens do Brasil e uma das maiores da América Latina.
Promovido pela Sociedade Brasileira de Computação, o evento contará com pesquisadores nacionais e
internacionais renomados da área, como Tim Weyrich do University College London, Robert Pless da
Washinton University, dentre outros.
A já tradicional conferência está em sua 27ª edição. Em 1988 surgiu como simpósio quando a
computação gráfica ainda estava em seus primórdios. Em 2013, o evento foi realizado pela primeira vez
fora do Brasil, no Peru, e em edições anteriores em cidades como Ouro Preto, Maceió e Gramado.
Neste ano, fazem parte do comitê organizador os professores da FGV/EMAp Asla Sá, Moacyr Alvim e
Paulo Cezar Carvalho.

50/67
Fundação Getúlio Vargas - FGV

Escola de Matematica Aplicada - EMAp

FGV/EMAp recebe a exposição 'Remodelando a História', inédita no Brasil

A exposição Remodelando a História, inédita no Brasil, estará aberta ao público entre os dias 2 de
setembro e 31 de outubro, no Centro Cultural da Fundação Getulio Vargas. A exposição ilustra as
recentes inovações científicas e tecnológicas em 3D para o setor de preservação da herança cultural,
demonstrando o uso dessa tecnologia em diferentes contextos, como modelagem de artefatos, sítios
arqueológicos e monumentos.
Realizada pela Escola de Matemática Aplicada da instituição (FGV/EMAp), a exposição é parte do
calendário comemorativo dos 70 anos da FGV. A proposta é ressaltar o valor da aplicação da
tecnologia 3D como alternativa para a conservação e reconstrução de objetos tangíveis, destacando
como o uso crescente dessa tecnologia vem auxiliando na documentação e preservação de acervos
culturais e patrimônios históricos.
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"Quem visitar a mostra poderá ver como a tecnologia 3D ajudou na recuperação de obras de arte de
grande valor artístico e cultural e ainda na descoberta de fatos passados que só puderam ser revelados
depois do uso da tecnologia", afirma a professora da EMAp Asla Medeiros e Sá, que coordena o
evento.
Resultado de um projeto de quatro anos conduzido por um consórcio de 19 entidades europeias, a
mostra já passou por diversos países, entre os quais Inglaterra, Itália e Alemanha, e integra a
iniciativa do centro de competência VCC-3D - Virtual Competence Centre for 3D in cultural heritage
- em promover avanços no estado da arte em digitalização e documentação de acervos 3D.

Workshop sobre tecnologias 3D
No dia primeiro de setembro, véspera do início da exposição "Remodelando a História", a EMAp
realizará um workshop sobre tecnologias 3D e suas aplicações no setor de preservação de herança
cultural.
O programa inclui palestrantes renomados, entre os quais coordenadores de projetos de grande porte
na Europa e arqueólogos do Peru. A programação completa e o link para a inscrição, que é gratuita,
estão disponíveis emhttp://www.fgv.br/emap/rhr-2014/.


Onde: Centro Cultural FGV - Praia de Botafogo 186 - Botafogo



Quando: de 2 de setembro à 31 de outubro



Funcionamento: segunda à sábado de 10h às 19h.



Entrada: gratuita
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Curso de Finanças Quantitativas
Data e Local
26 de setembro e 03 de outubro, 10, 17, 24 (a cada sexta-feira), três horas - seis horas.
Praia de Botafogo, 190, Rio de Janeiro. Quarto 1332.
Speakers
Margaret Armstrong e Alain Galli começou o Grupo Quantitative Finance na École des Mines de
Paris, em 2001. O grupo treina engenheiros franceses que querem ser quantos, comerciantes e
estruturadores em bancos. A pesquisa do grupo se concentra em:


Modelagem de commodities (eletricidade, petróleo e gás, CO2 etc).



Modelando a estrutura dos mercados da electricidade e do impacto da introdução de energias
renováveis (energia eólica) e veículos elétricos nos preços da electricidade para o dia seguinte.



Avaliação e otimização de projetos tais como minas, campos de petróleo e usinas de energia
que estão sujeitas a incerteza técnica e financeira.



Modelação da estrutura a termo das taxas de juros.



Modelos de volatilidade estocástica.



Cobertura dinâmica dos compromissos físicos.



Cópulas, cópulas especialmente Arquimedes.

Margaret Armstrong é professor da Cerna, Mines-ParisTech. Ela tem um mestrado em estatística
matemática da Universidade de Queensland, na Austrália, e um PhD em geoestatística da École des
Mines de Paris.
Alain GALLI é professor da Cerna, Mines-ParisTech. Ele tem um PhD em matemática pela
Universidade de Grenoble, na França.
Programa
1 semana


Palestra 1: teoria básica sobre o movimento browniano geométrico, média processos revertendo



Palestra 2: procedimentos de simulação



Sessão Computador: Simulando um movimento browniano geométrico

Semana 2


Palestra 1: Opções: puts e chamadas,, American Asian, Black & Scholes fórmula Europeia
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Palestra 2: Primeira abordagem de precificação de opções: arbitragem, carteiras de
autofinanciamento



Sessão

computador:

usando

Black

&

Scholes

fórmula

para

precificar

opções

europeias; colarinho custo zero
Semana 3


Palestra 1: Segunda abordagem de precificação de opções: esperança condicional, Declaração
de Feynmann- Kac teorema



Palestra 2: Usando árvores binômio & trinomiais para precificar opções americanas



Sessão Computer: Construindo árvores binomial de precificação de opções

Semana 4


Palestra 1: Bonds, taxas de juros, câmbio, estrutura Term



Palestra 2: processos estocásticos para as taxas de juros de modelagem



Sessão Computer: Comparando 3 maneiras opção europeia de preço (a) Simulando geométrica



Movimento Browniano (b) Black & Scholes Formula (c) árvore binomial

Semana 5


Palestra 1: Commodities: preços spot futuros, opções. Aplicado ao petróleo bruto e aos
mercados da electricidade



Palestra 2: processos estocásticos para commodities



Sessão Computador: Simulando preços das commodities.

Procedimento de exame: exercício de computador a ser realizada em pares e entregou em quatro
semanas final de curso. Os certificados serão emitidos pela FGV / EMAP.

Produção Intelectual
A produção acadêmica e intelectual do Corpo Docente da EMAp, no ano de 2014.
1. Livros Editados em 2014
Paulo Cesar Pinto Carvalho, Augusto César Morgado, Matemática Discreta, SBM, Coleção
PROFMAT, 2014.
2. Capítulo de Livro em 2014
Renato Rocha Souza, Flávio Codeço Coelho, O projeto Media Cloud Brasil: Uma análise do
tratamento de informações em ambientes de big data. In: Regina de Barros Cianconi, Rosa Inês de
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Novais Cordeiro, Carlos Henrique Marcondes. (Org.). Gestão do conhecimento, da informação e de
documentos em contextos informacionais. 1ed. Niterói: UFF, 2014, v. 1, p. 1-11.
3. Artigo em Revista em 2014
3.1 Alexandre Rademaker, Specifying Ubiquitous Systems Through the Algebra of Contextualized
Ontologies, Knowledge Engineering Review, V.29, Issue 02, Março, pp 171-185;
3.2 Renato Rocha Souza, Extraction of Keywords from Texts: An Exploratory study using Noun
Phrases, Informação & Tecnologia, v. 1, p. 5-16;
3.3 Renato Rocha Souza, Fundamentos em processamento de linguagem natural: uma proposta para
extração de bigramas, Encontros Bibli, v. 19, p. 1;
3.4 Renato Rocha Souza, Representação de documentos multimidia: dos metadados as anotações
semanticas, Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação, v. 7, p. 1-22;
3.5 Vincent Guigues, Robust Management and Pricing of Liquefied Natural Gas Contracts with
Cancelation Options. Journal of Optimization Theory and Applications, v.161, p.179–198;
3.6 Vincent Guigues, SDDP for some interstage dependent risk-averse problems and application to
hydro-thermal planning, Computational Optimization and Applications, v.57, p.167–203;
4. Palestras ou Papers em 2014
4.1 Alexandre Evsukoff, Big Data para Aplicações em Gestão pública, 42º Seminário Nacional de
TIC para a Gestão Pública, Rio de Janeiro, 29 maio;
4.2 Alexandre Evsukoff, Big Data: Introdução e aplicações, Seminário IMPA, Rio de Janeiro, 24
julho;
"Alexandre Rademaker, An intuitionistic ALC description default logic, Worshop GETFUN, Viena,
Austria, 22-23 julho;
4.3 Alexandre Rademaker, An Intuitionisticaly based Description Logic, Workshop on Gentzen
Systems and Beyond, Viena, Austria, 09-24 maio;
4.4 Alexandre Rademaker, Embedding NomLex-BR Nominalizations Into OpenWordnet-PT, 7th
Global WordNet Conference, p. 378–382. Tartu, Estonia, 25-29 janeiro;
4.5 Alexandre Rademaker, Exploratory Information Extraction From a Historical Dictionary, 1st
Workshop On Digital Humanities and E-Science, 10th IEEE International Conference On E-Science,
Guarujá, SP, 20-24 outubro;
4.6 Alexandre Rademaker, Extending a Lexicon of Portuguese Nominalizations With Data From
Corpora,

Portuguese Language, 11th International Conference, PROPOR 2014, São Carlos, 09

outubro;"
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4.7 Alexandre Rademaker, Extending NomLex-PT Using AnCora-Nom, Workshop On Tools and
Resources For Automatically Processing Portuguese and Spanish (ToRPorEsp), São Carlos, 06-08
outubro;
4.8 Alexandre Rademaker, Improving the Verb Lexicon of OpenWordnet-PT, Workshop On Tools
and Resources For Automatically Processing Portuguese and Spanish (ToRPorEsp), São Carlos, 0608 outubro;
4.9 Alexandre Rademaker, NomLex-PT: A Lexicon of Portuguese Nominalizations, Ninth
International Conference On Language Resources and Evaluation (LREC’14), European Language
Resources Association (ELRA), Reykjavik, Islândia, 26-31 maio;
4.10 Alexandre Rademaker, OpenWordNet-PT: A Project Report, 7th Global WordNet Conference,
Tartu, Estonia, 25-29 janeiro;
4.11 Alexandre Rademaker, Semantic Traffic Diagnosis With STAR-CITY: Architecture and
Lessons Learned From Deployment,n Dublin, Bologna, Miami and Rio, Semantic Web - ISWC 2014
- 13th International Semantic Web Conference, Riva Del Garda, Itália, 19-23 outubro, Proceedings,
Part II, 292–307.
4.12 Alexandre Rademaker, Using OAI-PMH Protocol for Data Ingest into VIVO Instances, VIVO
Conference, Austin, Texas, 6-8 agosto;
4.13 Flávio Codeço Coelho, Desenvolvimento de um sistema de alerta de surtos de Dengue
utilizando Dados Híbridos de Redes Sociais, Monitoramento Entomológico, Epidemiológico e
Climático, 1º ENCONTRO CIENTÍFICO DE PESQUISAS APLICADAS A VIGILÂNCIA EM ,
Brasilia-DF, 23-26 Setembro;
4.14 Flávio Codeço Coelho, Sistema de alerta de surtos da dengue utilizando dados híbridos,14a
Mostra Nacional de Experiências Bem-sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de
Doenças, Brasilia-DF, 28-31 outubro;
4.15 Hugo de la Cruz Cansino, A computational method for the simulation of first order semilinear
stochastic partial differential equations, International Conference on Stochastic Proccesses, BA,
Argentina 28 Julho - 01 Agosto;
4.16 Hugo de la Cruz Cansino, A higher order and stable method for the numerical integration of
Random Differential Equations, Annais do CNMAI, pag, 1-8. Congresso Nacional de Matematica
Industrial, Caldas Novas, Goiais, 18 - 21 Novembro;
4.17 Hugo de la Cruz Cansino, A numerical method for the semilinear stochastic transport equation,
Congresso Nacional de Matematica Aplicada, CNMAC, Natal, 8-12 setembro;
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4.18 Hugo de la Cruz Cansino, High order exponential-based LL methods for Random Differential
Equations, Latin American Congress of Probability and Statistic, CLAPEM, Cartagena, Colombia,
21-26 Setembro;
4.19 Hugo de la Cruz Cansino, Numerical integration of semiliar SPDEs, International Conference
on Stochastic Analysis and Related Topics, Unicamp, Campinas, SP, 12-15 agosto;
4.20 Hugo de la Cruz Cansino, Numerical Simulation of the semi-linear stochastic transport
equation, ICMC Summer Metting on Differential Equations, São Carlos, 03-07 fevereiro;
4.21 Hugo de la Cruz Cansino, Simulação de Cadeias de Markov, UFES, ES, 11-13 Novembro;
4.22 Hugo de la Cruz Cansino, Um método estocástico para a simulação Multilevel-Monte Carlo de
EDP determinísticas, Seminário de sistemas dinâmicos e estocásticos, Campinas, 04 abril;
4.23 Pierre Alexandre Jacques Bliman, A model for introduction of Wolbachia bacteria through
feedback, IV Simpósio de Modelagem do Controle da Dengue, São José dos Campos (SP), 12-14
Novembro;
4.24 Renato Rocha Souza, Análise de Ontologias para Representação de documentos multimídia na
Web, XV ENANCIB 2014, Belo Horizonte, 27-31 outubro, Anais do XV Enancib, v. 1. p. 912-932;
4.25 Renato Rocha Souza, Tesauro do Regime Militar Brasileiro, XV ENANCIB 2014, Belo
Horizonte, 27-31 outubro, Anais do XV Enancib, v. 1. p. 1103-1112;
4.26 Renato Rocha Souza, The use of noun phrases in information retrieval: proposing a mechanism
for automatic classification. 13th International ISKO Conference, Cracóvia, Polonia, 19-22 maio, v.
14. p. 320-326;
4.27 Renato Rocha Souza,Noun Phrases in Automatic Indexing: A Structural Analysis of the
Distribution of Relevant Terms in Doctoral Theses, 13th International ISKO Conference, Cracóvia,
Polonia, 19-22 maio, v. 14. p. 327-334;
4.28 Sabrina Camargo, Bridging stylized facts in finance and data non-stationarities e Modelling
dengue fever epidemics, XXXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, Bahia, 12-16
de maio;

5. Artigo na Internet em 2014
5.1 Vincent Guigues, Convergence analysis of sampling-based decomposition methods for riskaverse multistage stochastic convex programs, http://arxiv-web3.library.cornell.edu/abs/1408.4439,
19 agosto;
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5.2 Vincent Guigues, Hypotheses testing on the optimal values of several risk-neutral or risk-averse
convex stochastic programs and application to hypotheses testing on several risk measure values,
http://arxiv.org/abs/1407.6661, 24 julho;
5.3 Vincent Guigues, Exact computation of the CDF of the Euclidean distance between a point and a
random variable uniformly distributed in disks, balls, or polyhedrons and application to PSHA,
http://arxiv.org/abs/1406.0005, 30 maio.

Participação em Congressos, Conferências e Seminários
1 - NetSci International School and Conference on Network Science, Berkeley, CA, 4-6 junho,
Alexandre Evsukoff;
2 - 13th International ISKO Conference, Cracóvia, Polonia, 19-22 maio, Renato Rocha Souza;
14ª Mostra Nacional de Experiências Bem-sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de
Doenças, Brasilia-DF, 28-31 outubro; Flavio Codeço;
3 - 1º ENCONTRO CIENTÍFICO DE PESQUISAS APLICADAS A VIGILÂNCIA EM , BrasiliaDF, 23-26 Setembro, Flávio Codeço;
4 - 8th International Conference on Formal Ontology in Information Systems- FOIS,Rio de Janeiro,
22-25 setembro, Alexandre Rademaker;
5 - 9th Edition of its Language Resources and Evaluation Conference, Reykjavik, Islândia, 26-31
maio, Alexandre Rademaker;
6 - BRAVA , São Paulo, 17-18 de maio, Asla Medeiros e Sá;
7 - Brazil-US Frontiers of Science and Engineering, Rio de Janeiro, 17-19 de março, Asla Medeiros
e Sá;
8 - Congresso Nacional de Matematica Aplicada, CNMAC, Natal, 8-12 de setembro, Hugo de la
Cruz Cansino;
9 - Congresso Nacional de Matematica Industrial, Caldas Novas, Goiais, 18-21 Novembro, Hugo de
la Cruz Cansino;
10 - EBL, Petrópolis, 7-11 abril, Alexandre Rademaker;
11 - Global Wordnet Conference,Tartu, Estonia, 25-29 janeiro; Alexandre Rademaker;
12 - I Workshop em Matemática Integrada à Indústria e Inovação Tecnológica, Parque Tecnológico
de São José dos Campos, São José dos Campos, 10-11 novembro, Moacyr Alvim;
13 - ICMC Summer Metting on Differential Equations, 03-07 de fevereiro, São Carlos, Hugo de la
Cruz Cansino;
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14 - International Conference on Stochastic Analysis and Related Topics, Unicamp, Campinas, SP,
12-15 agosto, Hugo de la Cruz Cansino;
15 - International Conference on Stochastic Proccesses, BA, Argentina 28 Julho - 01 Agosto, Hugo
de la Cruz Cansino;
16 - IV Simpósio de Modelagem do Controle da Dengue, São José dos Campos (SP), 12-14
Novembro, Pierre Alexandre Jacques Bliman;
17 - Latin American Congress of Probability and Statistic, CLAPEM, Cartagena, Colombia, 21-26
setembro, Hugo de la cruz cansino;
18 - Seminário de sistemas dinâmicos e estocásticos, Campinas, 04 abril, Hugo de la Cruz Cansino;
19 - The International Conference on Computational Processing of Portuguese, PROPOR 2014, São
Carlos, 06-08 outubro, Alexandre Rademaker;
20 - The X Brazilian Workshop on Continuous Optimization, Florianópolis, 17-21 março, Vincent
Guigues;
21 - Vienna Summer of Logic, Viena, Austria, 09-24 julho, Alexandre Rademaker;
22 - VIVO, Carolina do Norte, 18-21 março, Alexandre Rademaker;
23 - XV ENANCIB 2014, Belo Horizonte, 27-31 outubro, Renato Rocha Souza;

25 - XXXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, Bahia, 12-16 maio, Sabrina
Camargo;

Comunicação com a Sociedade
A Escola de Matemática Aplicada - EMAp organizou e controlou sua comunicação com a sociedade
em 2014, com o objetivo principal de fomentar a divulgação das atividades de ensino, pesquisa e
extensão; a transparência administrativa; o intercâmbio com a comunidade externa e o entrosamento
dos docentes, discentes e corpo técnico-administrativo.
As estratégias e meios utilizados para comunicação e divulgação têm por objetivos promover o
fortalecimento da imagem institucional interna e externa; divulgar de forma contextualizada a
trajetória histórica da organização e o seu projeto de desenvolvimento institucional; aperfeiçoar os
canais internos de comunicação; ampliar a formalização dos espaços de discussão na organização;
promover ampla divulgação dos cursos e programas institucionais e divulgar seus cursos e serviços.
Atualmente, são utilizados os seguintes mecanismos para comunicação interna e externa:
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•

Site da Escola (público interno e externo);

•

Folhetos, cartazes, faixas, convites, murais (público interno);

•

Reuniões Periódicas com representantes da comunidade local (público externo);

•

Publicidade e Propaganda meios de comunicação de massa – jornais, revistas, televisão, rádio
e sites (público interno e externo);

•

Redes Sociais como Facebook e Twitter.

Como toda e qualquer organização, a Instituição necessita constantemente buscar soluções para
implementar seu processo de comunicação interna e fluxo de informações, já que são considerados
fatores essenciais para o sucesso das inter-relações. A CPA constatou que a Instituição dispõe de
vários mecanismos e estratégias para viabilizar a comunicação interna e externa. Entre eles:
•

Portal FGV, website institucional onde estão disponíveis e atualizadas todas as informações
sobre cursos de graduação, eventos de extensão, pesquisa, cursos de pós-graduação,
biblioteca, assim como notícias de interesse da comunidade acadêmica e sociedade como um
todo;

•

Sistema de Reservas da Biblioteca, com acesso pelo link no Portal FGV, que permite aos
acadêmicos consultarem o acervo da biblioteca e realizarem reservas e renovação de livros
via internet.

12.4 Eixo 4 – Políticas de Gestão
Análise Estratégica 2014
Em 2014, começou a terceira turma de graduação, e a quarta turma de mestrado, houve a contratação
de um professor/pesquisador e recebemos a visita de dois professores (École des Mines de Paris),
continuamos com uma grande expansão na quantidade de projetos de desenvolvimento, que agora
abrangem a quase totalidade dos professores da escola. O programa de pós-doutoramento continua,
com a recepção de mais pesquisadores.
Desde sua concepção, a Escola propicia e preconiza uma estrutura fortemente matricial, aproveitando
ao máximo a infraestrutura existente nas unidades acadêmicas e institutos da FGV. Neste espírito,
planeja sua expansão contínua, no sentido de atender às crescentes demandas que vem recebendo,
tanto internamente quanto externamente.
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Perspectivas Estratégicas
Em consonância com a Visão Estratégica, a FGV/EMAp busca, no quinquênio que se iniciou em
2011, consolidar a perspectiva de se tornar um instituto de excelência em Matemática Aplicada, nos
moldes dos mais proeminentes Think Tanks mundiais. O mapa estratégico pode ser vislumbrado na
FIG. a seguir:

Mapa de Posicionamento Estratégico da EMAp – 2011/2015

Processos
Com o início das atividades da Graduação em Matemática Aplicada e a consolidação do Mestrado
em Modelagem Matemática da Informação, temos visto a intensificação da atividade docente e de
pesquisa na EMAp. Assim como, a consolidação do curso lato senso, através do IDE-FGV. Para
garantir a excelência, foram adotados em 2014 padrões de produtividade de pesquisa, incentivo e
total apoio a pesquisa e melhores práticas de ensino, assim como estão sendo estruturados processos
de trabalho aderentes às melhores práticas como preconizado pelo Ministério da Educação.
Os processos englobam atividades desenvolvidas de forma contínua, que no mapa estratégico,
compreendem:
•

Aquisição, Produção e Repasse de Conhecimento

Processos decorrentes das atividades de ensino, pesquisa e capacitação pessoal, mas também das
consultorias onde há transferência bilateral de conhecimentos.
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•

Monitoramento e Captação de Demandas Internas / Externas

A Matemática Aplicada, com suas interfaces com as ciências da computação e da Informação, se
configura como um campo interdisciplinar constantemente em mutação. Faz-se mister o
monitoramento contínuo das configurações tecnológicas e sociais que afetam os atores relevantes do
setor, no sentido de melhor atender as demandas internas e externas. Também se faz importante
estabelecer vínculos profundos com as unidades parceiras, no sentido de melhor entender, e mesmo
prever, as interfaces de contato e os pontos onde o ferramental metodológico e tecnológico da
Matemática Aplicada pode lhes ser útil.
•

Estabelecimento de Parcerias e Projetos em Colaboração

Ato contínuo, uma vez em que forem captadas demandas que podem ser atendidas de maneira
significativa pelo grupo de Matemática Aplicada, buscar-se-á o estabelecimento de parcerias de
longo prazo e de benefício mútuo com os parceiros de colaboração.
•

Gestão de Projetos e de Rede de Colaboradores

Os projetos engendrados como fruto destas parcerias precisam ser geridos segundo as mais modernas
técnicas de Gestão, o que envolve o uso de instrumentos de controle e avaliação, além de staff
administrativo. Também se fará primordial a gestão de uma rede dinâmica de colaboradoras nas
múltiplas áreas de atuação, e de acordo com as diversas competências que se fizerem necessárias.
Esta rede de colaboradores também ajudará a oxigenar o grupo nuclear em termos epistemológicos,
metodológicos e tecnológicos.
Em 2013 e 2014 foram continuadas as ações definidas em seminário de planejamento estratégico,
realizado em Setembro de 2012.
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Os grupos de trabalho em 2014 geraram uma série de resultados, mas ainda há muito a ser feito. Os
eixos, e seus responsáveis, estão refletidos na TAB. a seguir:
AÇÃO / PROJETO

RESPONSÁVEL

•
•

Mapeamento de competências
Revisão do Plano de Carreiras

•

Estruturação de Linhas de Pesquisa para Projetos de Desenvolvimento

•

Pós-graduação – reforma e revisão
o Promover reuniões com pessoas ligadas à Capes para entender os
processos de avaliação.
o Ajustar as regras do curso
o Reavaliar o que se quer do mercado em termos de perfis de alunos
Projetos internos de revisão de processos

•
•
•
•
•
•

Izabel Camacho
Moacyr Alvim
Renato Souza
Flávio Coelho
Pierre Bliman
Vincent Guigues

•
•
•
•

Renato Souza
Paulo Cezar Carvalho
Hugo de La Cruz
Pierre Bliman

Sustentabilidade Financeira
Compete precipuamente à Mantenedora promover os adequados meios de funcionamento das
atividades da Escola colocando-lhe à disposição, os bens móveis e imóveis de seu patrimônio, ou de
terceiros a ela cedidos e assegurando-lhe os suficientes recursos financeiros de custeio. Da
Mantenedora depende a aprovação do Orçamento Anual da Escola e de decisões que tenham
repercussão econômico-financeira.
A sustentabilidade financeira das atividades de ensino e pesquisa da FGV/EMAp é obtida através da
oferta de cursos de pequena, média e longa duração na área de Matemática Aplicada e da prestação
de assistência técnica a organizações públicas e privadas, objetivando coadjuvá-las na busca da
eficiência, produtividade e qualidade de serviços.
Os recursos obtidos através dessas atividades são distribuídos entre as áreas de ensino, pesquisa e dos
bens públicos que são produzidos pela Fundação Getúlio Vargas. Todos os recursos disponíveis na
Instituição são investidos para a melhoria da qualidade de ensino oferecido e das demais atividades
realizadas.

DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
ANO

RECEITAS

DESPESAS

TOTAL GERAL

2013

4.522.266,25

4.522.266,25

9.044.532,50

2014

4.901.355,64

4.901.355,64

9.802.711,28
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12.5 Eixo 5 - Infraestrutura Física
Infraestrutura/Desenvolvimento
Para dar suporte aos processos, atender aos clientes e atingir os resultados acima descritos faz-se
necessária uma infraestrutura tecnológica, informacional e de talentos humanos. Nesta seara, há
inúmeras possibilidades que serão adequadas de acordo com a necessidade.
Os Suportes envolvem as Plataformas Tecnológica (Hardware, Software e Serviços) e Informacional
(metodologias, fluxos e processos).
O Conteúdo engloba os Materiais Didáticos, Objetos de Aprendizagem, Repositórios de Padrões e
Melhores Práticas, de forma a permitir a documentação e a Gestão da Informação e do
Conhecimento de forma contínua.
E, finalmente, o mais importante capital da EMAp é o intelectual. Com o desenvolvimento das
Pessoas, na forma de equipe permanente ou de rede de parceiros, que se garantirá a excelência
contínua e a preparação para a resposta aos desafios que ainda estão por surgir.

Infraestrutura/Riscos e Incertezas
A Escola de Matemática Aplicada nasceu como fruto da visão de futuro da presidência da FGV,
visão esta que se tem confirmado pela crescente demanda, relevância e pertinência de seus produtos
e serviços. Entretanto, estas demandas têm surgido de maneira contínua e diversificada, e o
crescimento da Escola – espaço físico, colaboradores, infraestrutura tecnológica – busca adaptar-se a
estas conjunturas dinâmicas, muitas vezes com atraso e correndo o risco de faltar às entregas. Hoje se
experimenta a situação em que o maior risco é que todas as iniciativas e projetos sejam bem
sucedidos, o que impactaria na capacidade da Escola e de seus profissionais de atenderem a todas as
demandas. Ainda não foi criado na FGV um ambiente responsivo e adaptativo, capaz de lidar com a
dinamicidade da área, e preparado para adaptação às sazonalidades e bruscas oscilações na
capacidade humana e tecnológica demandada, e isso constitui os maiores riscos e fontes de incerteza
experimentada.
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Infraestrutura/Expansão
No ano de 2014 a FGV/EMAp não atuou na expansão das instalações físicas da Escola, por compreender que
a expansão pretendida poderá ser plenamente atendida com a atual estrutura física.

13. Considerações Finais
O conhecimento, gerado pelo processo de autoavaliação e disponibilizado à comunidade acadêmica,
aos avaliadores externos e à sociedade, tem uma finalidade clara de priorizar ações de curto, médio e
longos prazos, planejar de modo compartilhado e estabelecer etapas para alcançar metas simples ou
mais complexas que comprometam a Instituição para o futuro.
Este relatório de autoavaliação da Escola de Matemática Aplicada disponibiliza indicadores para a
revisão de ações e redirecionamento das estratégias de atuação da Instituição ao longo do ano. É uma
ferramenta para o planejamento e gestão institucional, instrumento este de acompanhamento
contínuo do desempenho acadêmico e do processo sistemático de informações à sociedade.
O posicionamento da FGV/EMAp é o de oferecer um curso de Graduação em Matemática Aplicada
com currículo contemporâneo, oferecendo alternativas de melhor qualidade e mantendo o custo
relativamente baixo. Pretende-se caminhar progressivamente no sentido de aumentar a qualidade,
mantendo-se o diferencial de custo inferior às alternativas pagas, além de oferecer melhor
localização geográfica.
O curso de mestrado acadêmico em Modelagem Matemática da Informação da FGV/EMAp tem
visto crescer sua demanda, que provem, além da graduação de Economia da FGV e de cursos de
cunho tecnológico e matemático de Universidades do Estado do Rio de Janeiro, de empresas dos
setores-chave da economia, como Petrobras, Bancos de Investimento e outros Institutos de Pesquisa.
Em 2014 iniciamos a 3º turma de Graduação em Matemática Aplicada com 26 alunos e a 4º turma do
Mestrado em Modelagem Matemática da Informação com 15 alunos. Nas turmas iniciadas em 2012
e 2013, finalizamos, com um total de 18 alunos na Graduação e 19 alunos no Mestrado; assim como,
09 defesas de dissertação de mestrado. Além disso, a EMAp oferece as disciplinas de Matemática e
suas aplicações para os programas de Administração e Economia.
Espera-se que o número de professores da FGV/EMAp aumente e, com isso, também aumente a
produção por docente, uma vez que as tarefas de docência e administração serão melhor distribuídas
entre os vários colaboradores da Escola. Para o Mestrado, se está buscando simplificar o currículo,
diminuindo o número de créditos obrigatórios, para que seja possível integralizá-los em um ano,
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diminuindo os tempos de titulação dos alunos. Neste ano, optou-se por conceder a gratuidade para
todos os alunos com dedicação integral, e oferecer a possibilidade de que estejam mais envolvidos
nos projetos de pesquisa da FGV/EMAp. Com o convênio estabelecido entre a FGV e o IME, temos
recebido alunos egressos desta instituição para cursarem o mestrado e disciplinas isoladas. Em suma,
ressaltamos a trajetória ascendente e o investimento indiscutível da instituição na melhoria contínua
do curso, que busca oferecer, como bem público, conhecimento produzido pelos seus colaboradores
e profissionais inseridos produtivamente na sociedade.
Através da análise histórica e exame quantitativo e qualitativo dos indicadores internos, percebe-se
na Escola de Matemática Aplicada um processo contínuo de crescimento, institucionalização e
amadurecimento, tendo completado 6 anos desde a sua constituição inicial como Centro de
Matemática Aplicada. Na medida em que se implantarem as medidas planejadas, de revisão de
processos e incorporação de instrumentos de gestão; e se mantiverem os indicadores de mercado e de
demanda, as perspectivas futuras são bastante positivas.
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