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FGV Online: mudança e inovação



Estrutura do IDE

Diretoria IDE
Rubens Mário Wachholz

Diretoria 
de Núcleos

Paulo Lemos

Diretoria de 
Programas e 
Processos 

Acadêmicos 
(PPA)

Gerson 
Lachtermarchera

Diretoria de 
Soluções 

Educacionais 
(SOL)

Mary Murashima

Diretoria 
de Cursos 

Corporativos

Luiz Ernesto 
Migliora

Diretoria 
de Rede

Silvio Badenes



Direção Executiva

Assessoria Educacional

Núcleo de Gamificação

Núcleo Pedagógico Online Núcleo Pedagógico Presencial

Gerência de Produção 
Online

Núcleo de Produção
Núcleo de Recursos 
Tecnopedagógicos

Gerência de Produção 
Audiovisual

Núcleo de Produção Núcleo de Pós-Produção

Estrutura da SOL



Mudança e inovação

Em 2015, a FGV SOL produziu:

•89 vídeos (entre eles videoaulas, depoimentos e vídeos institucionais)

•58 vídeos customizados

•50 disciplinas on-line do portfólio desenvolvidas no novo formato

•12 hotsites

•3 frameworks para produção de cursos

•7 jogos em html5, sendo 1 com acessibilidade para portadores de necessidades 

especiais

ARGo (Alternate Reality Goals) – nova metodologia

• desafiar os alunos, por meio de uma narrativa que servirá como fio condutor para a 

solução de problemas, a aplicar os conhecimentos adquiridos e exercitar 

competências transversais em situações possíveis de ocorrer no mundo real.



FGV Online no tempo

2000
• criação do FGV Online

2001

• escolha do primeiro LMS

• elaboração do primeiro programa online com a CEF

2002

• construção da metodologia dos cursos e criação das duas primeiras disciplinas online

• construção do primeiro curso customizado

• idealização do curso por  satélite

2003

• seleção dos primeiros tutores do programa

• criação e oferta do primeiro MBA a distância

• incorporação do WebCast

2005

• criação do primeiro MBA corporativo para o BB

• migração para um novo LMS – moodle

2007

• troca de direção do programa

• fusão do GVnet e do FGV Online

• mudança para o edifício da Candelária

2009
• entrada do FGV Online no OCWC



FGV Online no tempo

2010
• construção da primeira universidade corporativa

2013

• reestruturação do programa

• criação da SOL

2014

• implantação do novo LMS – D2L

• início da nova modelagem dos cursos

• oferta dos cursos em nova modelagem

2015

• reestruturação da modelagem

• criação do primeiro ARG

2016

• primeira oferta de MBA com incorporação do ARG

• início da produção das disciplinas em modelagem reestruturada

2017

• elaboração de disciplinas calcadas em competências

• utilização de novas ferramentas tecnopedagógicas

futuro

• oferecer cursos consonantes com as demandas da educação continuada e do mercado

• pesquisar, desenvolver e aplicar recursos tecnopedagógicos 



Obrigada!


