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EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO: QUE FGV QUEREMOS?
Temas de fronteira, ambientes inclusivos, metodologias ativas, maior autonomia de trabalho
e interdisciplinaridade são algumas das tendências de inovação das Instituições de Ensino
Superior. A partir da identificação e reflexão sobre essas tendências, a imersão Educação e
Inovação teve como objetivo a construção de cenários possíveis de futuro para a FGV.
O grupo de alunos(as) participantes teve a oportunidade de visitar e entrar em contato com
diferentes organizações inovadoras (e.g. startups, escritórios de advocacia, empresas etc.),
construindo referências para imaginar futuros possíveis paras as instituições de ensino
superior no Brasil. O protótipo criado na disciplina foi uma proposta de inovação
organizacional para a FGV DIREITO SP.
A imersão foi realizada entre os dias 8 a 12 de abril de 2019, e foi organizada em parceria
com Erik Nybø, da Bits Academy.

O PROJETO INCITA
O Incita é um projeto da área de
ensino do CEPI que busca atingir dois
principais objetivos: (i) promover
inovações no ensino jurídico; e (ii)
colaborar para a formação de
protagonistas na construção de
mudanças sociais positivas,
especialmente na área jurídica.

AS DISCIPLINAS DE
IMERSÃO DA FGV

As disciplinas de imersão são matérias
optativas ofertadas pela FGV para o
desenvolvimento de habilidades e a construção
de conhecimento aprofundado de ambientes
externos à faculdade, tirando o(a) aluno(a) do
ambiente convencional de sala de aula.
Ocorrem uma vez a cada semestre, duram uma
semana e reúnem estudantes de diferentes
anos e escolas da FGV (Direito, Administração
Pública e Administração de Empresas).
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O PERCURSO DA IMERSÃO
QUAL O FUTURO DA
EDUCAÇÃO?
No primeiro dia da imersão, em uma atividade
de integração, os(as) alunos(as) refletiram sobre
características essenciais de uma faculdade.
Criaram peças publicitárias de universidades
fictícias e discutiram sobre o público-alvo, a
função social e os objetivos de aprendizagem
das universidades inventadas, relacionando com
as tendências de mudanças do ensino. Os(as)
alunos(as) também tiveram a oportunidade de
conversar com Fábio Solom, CEO da Academia
de Mentoring Jurídico, sobre as competências
exigidas pelo mercado para o profissional do
direito.

QUAL O CENÁRIO
DA FGV HOJE?
No segundo dia, os(as) alunos(as)
visitaram um escritório de
advocacia reconhecido por uma
cultura organizacional inovadora,
o Daniel Legal. Refletiram sobre o
papel da FGV em preparar
alunos(as) para o mercado de
trabalho. A partir dos princípios
do feedback construtivo,
realizaram um dinâmica de
feedbacks para a FGV, pensando
no que consideravam bom e no
que poderia melhorar.

Dinâmica de
integração

Visita ao
Daniel Legal

Conversa com
Fabio Solomon
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VISITAS A ORGANIZAÇÕES
INOVADORAS
No terceiro dia, os(as) estudantes visitaram a
Thoughtworks, uma consultoria com foco em
diversidade, e a a 99, uma Start Up de
mobilidade urbana. Eles(as) tiveram a
oportunidade de conhecer diferentes espaços
das empresas e conversar com diversos
profissionais.

Visita à 99

DESIGN THINKING: QUAL
SERÁ O FUTURO DA FGV?
No quarto dia, o professor Erik Nybø debateu
com a turma conceitos de futurismo e inovação.
Em seguida, a equipe facilitou uma sessão
de design thinking utilizando a metodologia
Delphi para desenhar cenários da educação do
futuro. Os alunos(as) realizaram uma sessão de
brainstorming sobre o futuro da educação e
cocriaram cenários para a FGV.

APRESENTAÇÃO DA FGV
DE 2030
No último dia da imersão, os(as) alunos(as)
tiveram um tempo para preparar as
apresentações dos cenários futuros. Cada grupo
apresentou seu projeto para os convidados, que
realizaram comentários sobre as propostas. Os
convidados foram: Roberto Baptista Dias da
Silva (coordenador de Graduação da FGV
DIREITO SP) e Cassia M. Nakano Hirai
(coordenadora de Prática Jurídica e Atividades
Complementares da FGV DIREITO SP).

Apresentação
dos projetos
para os
convidados
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PRINCIPAIS RESULTADOS

A imersão possibilitou que os(as) aluno(as)s refletissem sobre as tendências de
mudança na educação superior. Eles(as) entraram em contato com organizações
inovadoras de diferentes âmbitos. Tiveram ainda a oportunidade de experienciar e se
familiarizar com o design thinking, desenvolvendo propostas de inovação
organizacional para a FGV DIREITO SP. Foi uma oportunidade para os alunos(as) se
sentirem sujeitos ativos da construção de mudanças na sua própria faculdade, de
forma colaborativa.

PERCEPÇÃO DOS ALUNOS
A avaliação da imersão foi composta pela apresentação final do projeto de inovação
para a FGV, pelo engajamento no curso e pela elaboração de relato de aprendizagem
sobre o curso. Selecionamos abaixo trechos de alguns desses relatos de experiência
para ilustrar os resultados percebidos por eles(as) da disciplina de imersão.

Desde o início foi possível
perceber como as pessoas que não
tinham contato com esse tipo de
dinâmica se sentiram rapidamente
confortáveis em participar das
discussões e demonstraram grande
aderência à proposta, o que foi
extremamente enriquecedor para
o curso, uma vez que todos se
sentiram confortáveis em expor
opiniões diversas e isso tornou os
debates muito mais completos.

A disciplina de imersão foi
extremamente enriquecedora em
diversos sentidos, desde o
conhecimento sobre futurismo,
inovações, diversidade e soft skills,
até o processo de autoconhecimento,
trabalho em grupo e empatia
desenvolvido. A presença de alunos
de diferentes cursos e períodos da
universidade foi muito importante
para que os objetivos do curso
fossem atingidos.

Em geral, eu gostei que esse curso
foi capaz de criar um ambiente
muito colaborativo e horizontal,
no qual eu me senti
extremamente confortável em
expor as minhas ideias e
trabalhar em grupo o tempo todo.
Além disso, eu gostei que o curso
conciliou muito bem os momentos
dentro de sala de aula com
visitas externas, as quais foram
fundamentais para incentivar a
nossa reflexão e o debate.

Eu gostei bastante de ver o
engajamento da turma e
também dos convidados que
vieram nos ver. Fiquei feliz
de ter visto que a
coordenação tem percepções
semelhantes às nossas, e que
nos deram espaço para poder
opinar nas questões da GV.

O meu grupo desenvolveu a ideia de
flexibilidade da grade, uma vez que
consideramos fundamental que o aluno possa
construir a sua graduação conforme seus
próprios objetivos e singularidades. Os outros
temas também tiveram muita importância para
a construção da FGV de 2030, como
necessidade de trazer a diversidade para
dentro da FGV e trabalhar cada vez mais em
um ambiente mais inclusivo; de incluir os
alunos nos processos decisórios e aproximar
cada vez mais a instituição e o corpo discente
para sempre cocriarmos o ensino; de
aproximar a faculdade de Direito,
Administração Pública, de Empresas, Economia
e Relações Internacionais, com o objetivo de
incentivar a multidisciplinariedade dos alunos
da fundação e o desenvolvimento de diferentes
habilidades e competências.
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