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E

m seus 15 anos de existência, o FGV
Online vem escrevendo uma história
de sucesso, com o intu ito de disponibi lizar e flexibilizar educação de qualidade
no Brasil. Para tan to, encontra-se tota lmente alinhado aos principios que fazem da
Fundação Getu lio Vargas uma instituição de
referência no que tange à formação de executivos que con t ribuem para a construção
de um cenário econômico naciona l cada vez
mais sólido e confiável no mundo.
As Tecnologias de Comunicação e Informação - TICs - e as bases pedagógicas utilizadas pelo FGV Online, desenvo lvidas por
recon hecidos auto res da Fundação Getul io
Vargas, visam atingir não apenas àqueles que
estão nos grandes centros e podem, por conte xtos sociais e econômicos mais confortáveis, frequentar, presenc ialmente, as Escolas
da FGV. O Prog rama de EAD da FGV poss ibi li ta também o acesso a conteúdos de alta qualidade, dos lugares mais remotos do Brasil e
a um custo bastante acessível. Muito mais do
que isso, o FGV Online oferece a possibilidade
- em um pa ís que apresenta uma demanda
crescente por mão de obra especializada, mas
que ainda exige de seus cidadãos a constante
• English Version

• Versión en Espanol

conc il iação entre o tempo dedicado ao estudo e o dedicado ao trabalho - de aperfeiçoamento e formação, em um modelo flexíve l
que respeita a atual escassez de tempo.
Sem limitar seu alcance ao terr itór io
nacional, os países lusófonos - tendo em
vista que a maioria de nossos conteúdos é
disponibilizada em Língua Portuguesa - podem contar com acesso aos diversos cursos
que o FGV Online oferece. Po r ou tro lado ,
ainda que os usuários da Língua Portuguesa sejam os principais visados, a questão da
língua não tem representado uma barreira
em razão de um constante movimento de
adequação das estratégias do FGV Online
ao atua l cenário mundial, marcadamente
globalizado. Nesse sentido, uma série de
parcerias vem sendo firmada com instituições internacionais de alto prestígio, como
a Un ive rsity of California - Irvine (UCI) e a
Manchester Business Schoo l (MBS). ma ior
escola de Administração do Reino Unido.
Em 2005, a Fundação Getu lio Vargas
estabeleceu um convênio com a UC I - Unive rsidade da Cal ifórnia, em Irvi ne - com
o objet ivo de fornecer um MBA de qualidade e de reconhecimento internaciona l

I
ao públ ico de executivos e profiss ionais
Pode-se, então, observar que o FGV On liliberais brasi leiros . Os conteúdos do MBA ne tem a preocupação de construir produtos
Executivo Internaciona l em Ge rencia- que estejam em consonância com as novas
mento de Projetos foram produzidos por exigências do mercado, adequando-os às mais
professores da FGV e da UCI. Esse MBA é diversas realidades que se apresentam.
disponibilizado, integralmente, em Língua
São evidentes os esforços do FGV OnPort uguesa , o que permite que saberes
line no sentido da larga dispon ibilização
cons tr uídos em con textos internac ionais
de conteúdos de qua lidade. Assim, não
cheguem às mãos de estudantes bras ileipoderia ser outra a postura do Programa,
ros em sua língua natal.
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te, o acesso a conteúinglesa. A manutenção da língua de origem
dos de alta qua li dade, de modo especial,
desse curso se refere ao fato de o inglês ser
ao público brasileiro e aos demais públicos
a língua que, atualmente, ocupa um lugar
de Língua Portuguesa . Ao aderir ao OCWC
central nas negociações internacionais. O OpenCourseWareConsortium, o FGV Online
Global MBA atende à demanda daque les
alcançou uma vasta popu larização de sóliprofiss ionais que precisam de uma projeção dos conhecimentos, supe rando, em muito,
internaciona l para sua carreira.
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" Uma série de parcerias vem sendo firmada com

•

instituições internacionais de alto prestígio,
como a University of California - lrvine (UCl) e a
Manchester Business School (MBS), maior escola de
Administração do Reino Unido "

Nos primeiros 10 dias de disponibilização
dos cursos gratuitos, houve mars de 20.000
viSitas. Atualmente, os cursos do FGV Online
disponibilizados no OCWC somam quase cinco
milhões de VIsitas, que levaram 1,1 milhão de
pessoas a concluírem algum dos cursos oferecidos e a Imprimirem , no próprio ~te do FGV Onllne, declarações de participação nesses cursos.
Para o públICo brasileirO, que apresenta uma vastíssima demanda por formação e
custos bastante altos de educação - aproximadamente, 35'10 do PIB nacional são voltados para a educação superior - , os cursos
gratuitos do FGV Onlrne são uma resposta
adeq uada e necessá ria a certo âm bito das
necessidades ed uca ci ona is brasileiras. E,
muito mais do que qualificar pontualmente aqueles que realiza m os cursos da OCWC
ofereci dos pela FGV, esses cursos prom ovem
um movimento de educação continua da ,

tendo em vista que mais de 1.000 inscrições
em cursos pagos, nesses dois últimos anos,
foram oriundas de alunos que concluíram os
cursos gratuitos.
Dessa forma , o FGV Online vem construindo
uma sólida estrutura , artiCiJlando fatores como:
• abertura dos conteúdos ;
• a missão de desenvolver e gerenciar tecnologiaS, metodologlas e soluções de educação a dista nera, sob a responsabill da de
aca dêm ica das Escolas e dos Institutos da
FGV, uma das mais prestigiadas Instituições de ensi no do país;
• a visão de futuro - ser referência internaCional na distribuição de produtos e
serviços educacionais inovadores e de alta
qualidade na educação a distânCIa .
Nesse contexto, FGV Onllne tornou-se
um fornecedor de sol uçóes educacionais de
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aIto vai or ag regado, reconhecimento que se
confirma com os prêmios ma is expressivos
do setor corporativo :

• os 10 Mel hores Fornecedores de RH;
• o Top of Mind , cinco vezes consecutivas ;
• o E-learning - Referênaa NaCional em TEtD ;
• o Prêmio de Destaque Educacional Nacional.
Na esteira desse histórico de sucesso como
fornecedores de soluções ed ucaciona is e de
educação em SI , o FGV Onllne dlsponlbillza
mais um meio de popularizaçã o de conteú dos de alta qua lidade. A ReVista FGV Onllne
é um espaço reservado à divul gação de reflexões acerca da EAD, das escolas de negócio, do cenário mundial , da educação . Com a
colabora ção de importantes nomes nacionais
e internacionais, a Revista FGV Online busca
fomentar discussões que permitam não só a
aná lise do status quo como também possíveis delineamentos de tendências futuras.
Nosso foco, neste primeiro número, recaiu
sobre pontos essenciais para a educação atual :
• osOptn Educatlonal Resources(OER) - recursos educacionais abertos - em suas várias faces;
• o I uga r que o Brasil ocupa , respondendo
a esse movimento de abertura dos conteúdos ;
• a reconfig uraçã o do profissional de ed ucação a distância diante do novo cena rio
que se desenha.
Ao observarmos o corpo configura do
da ReVista FGV Onlrne, tivemos, mars uma

" A Revista FGV Online

fi

é um espaço reservado

à divulgação de
reflexões acerca da
EAD, das escolas de
negócio, do cenário
mundial, da educação "
vez, a certeza de que esta mos cami nhand o,
constantemente, na di reção do fornecimento la rgo de conteúd os de excelência , sempre em parceria com grandes instituições e
pessoas, como as que contribuíram para a
formação deste nosso primeiro número.
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