
O POPE EESP nasceu da observação dos professores, da conversa e análise das 
necessidades dos alunos e tem como objetivo auxiliar os alunos da Escola de 
Economia de São Paulo a vida universitária, ao método pedagógico, e se prepararem 
para a vida profissional e construção de carreira, aliado a um conhecimento pessoal e 
construção de resiliência.  Ele é indicado para os alunos de graduação da FGV EESP.
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VIVÊNCIA 
UNIVERSITÁRIA 
COM O NOVO 
AMBIENTE DE 

APRENDIZAGEM 
(PBL)

ORGANIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

CURRICULARES NA 
FGV EESP

DESENVOLVIMENTO DE 
UM PROFISSIONAL 

INTEGRAL, QUE POSSUA 
HABILIDADES TÉCNICAS 
E SOCIOEMOCIONAIS 

FORTALECER OS 
CANAIS DE 

COMUNICAÇÃO 
ENTRE ALUNOS E A 

FGV EESP

PLANEJAMENTO 
DE CARREIRA PREPARAÇÃO 

PARA OS 
PROCESSOS DE 

RECRUTAMENTO

O POPE SERÁ UM PROGRAMA DE 3 ANOS QUE SE 
INICIA NO MOMENTO QUE O ALUNO SE INTEGRA À FGV EESP.

• São atividades obrigatórias dentro das chamadas Atividades Complementares; 
• Realizadas por profissionais capacitados.
• Supervisão da Coordenação do Curso de Graduação em Economia

PRIMEIRO ANO: 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EMOCIONAL

Objetivo: desenvolver competências socioemocionais nos alunos de forma a 
prepará-los para a vida profissional e construção da carreira, aliando esses 
conhecimentos ao novo ambiente de aprendizagem PBL.

Atividades:
1. Programa da ASEC (Associação pela Saúde Emocional das Crianças) voltado 

para Universitários. Que é um Programa de Educação Socioemocional. 
Identificação dos sentimentos, construção de resiliência, como lidar com 
frustrações, introdução à educação socioemocional.

2. Organização do estudo e das atividades acadêmicas com apoio de psicóloga 
que estará na FGV EESP semanalmente para atendimento. 

Carga horária: 20 horas de atividade complementares

Objetivo: Inspirar e provocar a conscientização dos alunos para que estejam a 
cada dia mais alinhados com as mudanças do futuro do trabalho, conscientes do 
seu propósito, dos seus valores para que sejam adultos equilibrados e produtivos.

Atividades:
1. Programa de aulas abrangendo tópicos para o desenvolvimento de habilidades 

socioemocionais para universitários, com foco em desenvolvimento pessoal e 
profissional.

Carga horária: 20 horas de atividade complementares

SEGUNDO ANO: 
THANK GOD IT'S TODAY 

Objetivo: Preparação para Entrevistas e Dinâmicas.

Atividades:
1. 1. Programa de atividades voltado para preparação dos alunos para os 

processos de estágio e trainees e orientação de carreiras.

Carga horária: 20 horas de atividade complementares

TERCEIRO ANO: 
JORNADA PARA O FUTURO DA CIA. DE TALENTOS – 

ORIENTAÇÃO DE CARREIRA

O calendário com as atividades será divulgado no início de cada ano, após o início das 
aulas. O aluno deverá participar destes módulos para sua completa formação no POPE. 
Um certificado será dado ao final de cada curso. 
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